
 

 

 
 
 
 
Nr. 1/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 22 iunie 2016, cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut prin 
Ordinul Prefectului nr. 165/17.06.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: dl. primar Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul prefect CUCU SEBASTIAN (lb.r.): „Bună ziua doamnelor şi domnilor 
consilieri, domnule primar, încă în funcţie, stimaţi invitaţi. Daţi-mi voie să deschid această 
şedinţă de constituire a consiliului local, cu permisiunea dumneavoastră o să fiu şi foarte 
operativ din cel puţin două considerente, unu, pentru că este foarte cald, doi, pentru că am 
participat deja la trei şedinţe, şi ştiu că sunt şi foarte multe formalităţi procedurale de 
îndeplinit, dar nu înainte de a vă felicita pentru faptul că aţi fost aleşi şi aţi primit mandat 
din partea cetăţenilor Municipiului Sfântu Gheorghe pentru a-i reprezenta, şi totodată, în a 
vă ura succes în activitatea dumneavoastră. Sunt convins că nu vor fi probleme vis-a-vis de 
constituirea acestui consiliu local, dar să le luăm şi să le facem aşa, ca la carte. După cum 
ştiţi, în conformitate cu prevederile articolului 30 din Legea 215/2001, am convocat 
consilierii aleşi, în această şedinţă de constituire, şedinţă de constituire care, potrivit 
aceleiaşi legi, urmează a fi condusă de cel mai vârstnic dintre consilieri, şi asistat de cei 
mai tineri doi consilieri aleşi. Prin urmare, dau cuvântul, şi o să-i rog să vină să conducă 
această şedinţă pe domnul Cserey Zoltán - Mihály, ca preşedinte de vârstă, asistat de către 
domnul Ambrus Zsombor şi de către Székely Kincső, cei mai tineri dintre consilierii aleşi. 
Vă rog, domnilor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Salut cu 
respect consilierii aleşi, prezenţi azi la şedinţă, pe domnul primar, pe viceprimari,  pe 
domnul prefect, cât şi numeroşii musafiri, evident reprezentanţii presei, dar în afară de ei, 
mai sunt şi alţi oameni sosiţi, care sunt curioşi în legătură cu şedinţa noastră de constituire. 
În preambul, aş dori să spun doar o propoziţie, deoarece, e posibil să fie unii care nu 
cunosc încă situaţia politică de după alegeri, în ceea ce priveşte consilierii, deci, din cele 21 
de posturi de consilier, 15 au fost obţinute de reprezentanţii UDMR, deci o majoritate mai 
mare de două treimi. În afară de asta, câte două posturi au câştigat PSD-ul şi PNL-ul. La 
fel şi reprezentanţii Partidului Popular Maghiar din Transilvania, au obţinut două locuri în 
Consiliul Local Sfântu Gheorghe. Salutăm cu drag atât noii consilieri, cât şi pe cei mai 
vechi, cu precădere pe cei care nu au mai participat la asemenea activităţi, şi le dorim mult 
succes. Sperăm că lucrările şedinţelor se vor desfăşura lin, la fel ca în ultimul timp. 
Mulţumesc frumos. Trecând la primele puncte din cadrul acestei şedinţe, trebuie să spunem 
că din cei 21 de consilieri, suntem prezenţi 19, 18, dar avem majoritatea de două treimi a 
consiliului, deci avem cvorum. În cele ce urmează, vom înfiinţa fracţiunile. Constiuirea 
reală a fracţiunii este posibilă pentru UDMR, căci în conformitate cu prevederile legii, o 
fracţiune trebuie să aibă cel puţin 3 membri. Din partea partidelor româneşti sunt câte doi 
membri, la fel şi din partea PPMT-ului. Deci, întrebarea este dacă s-a discutat în prealabil 



 

 

despre forma în care se vor desfăşura activităţile, pe perioada mandatului, se formează o 
alianţă, sau fiecare îşi va desfăşura activitatea pe cont propriu? Deci, am fi curioşi, cu 
excepţia UDMR-ului, ceilalţi ...da, da, deci cu ridicarea mâinii, ar trebui să se arate dacă se 
doreşte vreo alianţă, sau nu...Ce facem? Mergem mai departe? Cred că putem merge mai 
departe. Cel de-al doilea punct al şedinţei de azi este să votăm membrii comisiei de 
validare, comisie care trebuie să aibă cinci membri. Dosarele legate de acestea se găsesc la 
doamna secretar. da. Atunci, aşteptăm propuneri pentru constituirea acestei comisii. Da, 
poftiţi. Deci, în sfârşit s-a născut lista nominală a celor propuşi, şi atunci, prin ridicarea 
mâinii, vom vota pe rând, pentru, sau împotrivă, acestor persoane. Prima propunere este 
Ambrus Zsombor. Vă rog să votaţi în legătură cu numirea lui Ambrus Zsombor în această 
comisie. Mulţumim. Bine. Abţineri? Voturi împotrivă? Da, deci avem o abţinere. Cea de-a 
doua persoană propusă este colegul nostru Debreczeni László. Vă rog să votăm în legătură 
cu numirea dumnealui. Voturi împotrivă, abţineri? Nu avem, deci s-a aprobat în 
unanimitate. A treia persoană este Zsigmond József. Vă rog să votăm şi în legătură cu 
dumnealui. Nu sunt voturi împotrivă şi abţineri. Cea de-a patra persoană este domnul 
Bálint József. Vă rog să votaţi. Mulţumesc. Văd că nu sunt voturi împotrivă, sau abţineri. 
Cea de-a cincea persoană este Cochior Andrei. (lb.r.): nu vă supăraţi, încă nu ne 
cunoaştem, dar peste două luni va fi mult mai uşor. Na, poftiţi, vă rog să votaţi. (lb.m.): 
Mulţumim frumos. Dau cuvântul doamnei secretar, care va face cunoscut tot ceea ce 
trebuie ştiut în legătură cu asta.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Voi da citire hotărârii privind 
alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe întrunit în şedinţa sa de 
constituire din data de 22 iunie 2016, conform Ordinului Prefectului Judeţului Covasna, nr 
165/17.06.2016, hotărăşte:  Se constituie comisia de validare a mandatelor consilierilor din 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală: 
Ambrus Zsombor, consilier local, Debreczeni László, consilier local, Zsigmond József 
consilier local, Bálint József consilier local, şi Cochior Andrei consilier local. Articolul 2 – 
Comisia de validare a mandatelor îşi va alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un 
secretar şi va funcţiona în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi HCL nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Vă rog să votaţi tot prin ridicare de 
mâini, pentru aprobarea hotărârii. Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
157/2016, privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 „Deci, s-a votat în unanimitate de voturi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Deci, rugăm 
comisia să iasă din sală, pentru a pregăti procesul-verbal. (pauză) 
 Rugăm preşedintele comisiei de validare să dea citire procesului-verbal. ” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ne 
cerem scuze pentru timpul îndelungat, am ales foarte greu preşedinte de comisie de 
validare, până la urmă s-a ales persoana mea, în această funcţie. Voi da citire, întâi în limba 
maghiară acestei hotărâri: Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, întrunit în 
şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2016, faţă de lista iniţială, prin care domnii 
Antal Árpád-András, Guruianu Mădălin-Doru şi Czimbalmos-Kozma Csaba s-au retras, în 
locul dumnealor vor lucra domnii consilieri Csatlos László, Ambrus Zsombor şi doamna 
consilier Bucur Mirela-Liliana. Comisia a stabilit că au fost întrunite prevederile legale şi 



 

 

propune validarea tuturor celor 21 de consilieri propuşi. Acum, voi da citire şi în limba 
română. Comisia de validare, examinând dosarul cuprinzând documentele privind 
constatarea rezultatului votării, a constatat că în urma alegerilor, UDMR a obţinut 15 
consilieri, PPMT doi consilieri, PNL doi consilieri, respectiv PSD doi consilieri. Totodată, 
s-a mai constatat că domnul Antal Árpád-András, domnul Czimbalmos-Kozma Csaba, 
respectiv Guruianu Mădălin-Doru s-au retras, în locul acestora urmează pe listă domnul 
Ambrus Zsombor, domnul Csatlos László, respectiv de pe lista PNL, doamna Bucur 
Mirela-Liliana. În consecinţă, propunem spre validare mandatul următorilor consilieri 
locali:  

Ambrus Zsombor, Sztakics Éva-Judit, Csatlos László, Toth-Birtan Csaba, Kondor 
Ágota, Miklós Zoltán, Debreczeni László, Magyarosi Imola-Piroska, Zsigmond József, 
Kelemen Szilárd- Péter, Koréh Enikő-Zsuzsanna, Tischler Ferenc, József Álmos-Zoltán, 
Székely Kincsö, Cserey Zoltán-Mihály, Bucur Mirela-Liliana, Comăneci Liviu-Vasile, 
Pârvan Rodica, Cochior Andrei, Bálint Iosif, Kolcza István. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim şi 
noi. În cele ce urmează, la depunerea jurământului... da, prin ridicarea mâinii, să votăm în 
legătură cu numele făcute auzite, după ce doamna secretar va da citire hotărârii.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Voi da citire, în ordine alfabetică, a 
consilierilor locali. Ambrus Zsombor. Se abţine cineva? Împotrivă?”. Se votează în 
unanimitate. 
„Bálint Iosif. Împotrivă? Cel al cărui mandat este supus validării, nu votează. Vă atrag 
atenţia asupra acestui lucru. Cine se abţine, în legătură cu domnul Bálint, sau este 
împotrivă?” 
Se votează în unanimitate. 
„Doamna Bucur Mirela-Liliana.” 
Se votează în unanimitate. 
„Domnul Cochior Andrei”. 
Se votează în unanimitate. 
„Comăneci Liviu-Vasile” 
Se votează în unanimitate. 
„Csatlos László”. 
Se votează în unanimitate. 
„Cserey Zoltán-Mihály” 
Se votează în unanimitate. 
„Debreczeni László” 
Se votează în unanimitate. 
„József Álmos-Zoltán” 
Se votează în unanimitate. 
„Kelemen Szilárd- Péter” 
Se votează în unanimitate. 
„Kolcza István” 
Se votează în unanimitate. 
„Kondor Ágota” 
Se votează în unanimitate. 
„Koréh Enikő-Zsuzsanna” 
Se votează în unanimitate. 
„Magyarosi Imola-Piroska” 
Se votează în unanimitate. 
„Miklós Zoltán” 



 

 

Se votează în unanimitate. 
„Pârvan Rodica” 
Se votează în unanimitate. 
„Székely Kincsö” 
Se votează în unanimitate. 
„Sztakics Éva-Judit” 
Se votează în unanimitate. 
„Tischler Ferenc” 
Se votează în unanimitate. 
„Toth-Birtan Csaba” 
Se votează în unanimitate. 
„Şi Zsigmond József” 
Se votează în unanimitate. 
„Acum, aş da citire hotărârii privind consemnarea rezultatului validării mandatelor 
consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 
2016, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, hotărăşte:  

Articolul 1. - Se consemnează rezultatul validării mandatelor consilierilor locali din 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează: număr de consilieri 
propuşi spre validare de Comisia de validare 21 persoane; şi număr de consilieri validaţi cu 
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă 21 persoane.  

Articolul 2. – Se consemnează situaţia nominală a consilierilor locali propuşi şi 
validaţi, după cum urmează: Ambrus Zsombor, consilier local, validat; Bálint Iosif, 
consilier local, validat; Bucur Mirela-Liliana, consilier local, validat; Cochior Andrei, 
consilier local, validat; Comăneci Liviu-Vasile, consilier local, validat; Csatlos László, 
consilier local, validat; Cserey Zoltán-Mihály, consilier local, validat; Debreczeni László, 
consilier local, validat; József Álmos-Zoltán, consilier local, validat; Kelemen Szilárd- 
Péter, consilier local, validat; Kolcza István, consilier local, validat; Kondor Ágota, 
consilier local, validat; Koréh Enikő-Zsuzsanna, consilier local, validat; Magyarosi Imola-
Piroska, consilier local, validat; Miklós Zoltán, consilier local, validat; Pârvan Rodica, 
consilier local, validat; Székely Kincsö, consilier local, validat; Sztakics Éva-Judit, 
consilier local, validat; Tischler Ferenc, consilier local, validat; Toth-Birtan Csaba, 
consilier local, validat; Zsigmond József, consilier local, validat.  

Articolul 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii nr. 
544/2004. Vă rog să supunem la vot şi să votaţi şi hotărârea pe care v-am citit-o.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
158/2016. 
 „În unanimitate. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Acum urmează ceremonia de depunere a jurământului, care se va desfăşura în felul 
următor. Doamna secretar va da citire textului, după ce va numi consilierul care trebuie să 
depună jurământul, după care vine aici, pune mâna pe Biblie, şi spune „Jur.”” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
Atunci, invit pentru depunerea jurământului, pe primul consilier, domnul Ambrus 
Zsombor. Vă rog să vă aşezaţi, şi să semnaţi ambele exemplare din jurământ.  
Ambrus Zsombor : „Jur!” 
Bálint Iosif: „Jur!” 



 

 

Bucur Mirela-Liliana: „Jur!” 
Cochior Andrei: „Jur!” 
Comăneci Liviu-Vasile: „Jur!” 
Csatlos László: „Jur!” 
Cserey Zoltán-Mihály: „Jur!” 
Debreczeni László: „Jur!” 
 „Aş vrea să vă atrag atenţia, prima dată se depune jurământul, şi numai ulterior se 
semnează jurământul scris. Prima dată puneţi mâna pe Biblie şi pe Constituţie, cum vreţi 
dumneavoastră, şi doar după aceea semnaţi jurământul scris pe hârtie.” 
József Álmos-Zoltán: „Jur!” 
Kelemen Szilárd- Péter: „Jur!” 
Kondor Ágota: „Jur!” 
Koréh Enikő-Zsuzsanna: „Jur!” 
Pârvan Rodica: „Jur!” 
Székely Kincsö: „Jur!” 
Sztakics Éva-Judit: „Jur!” 
Toth-Birtan Csaba: „Jur!” 
Kolcza István: „Jur!” 
Zsigmond József: „Jur!” 
 „Şi acum, aş da citire hotărârii privind declararea Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, ca legal constituit. (spune şi în limba maghiară). Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 
2016, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016 hotărăşte prin 
Articol unic –Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Mulţumesc frumos.” 
 Se votează, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 159/2016  
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Prin aceasta, prima parte s-a încheiat, acum ar urma partea a doua, prin care se 
alege preşedinte de şedinţă. Propunem, conform listei, în ordine alfabetică, ca preşedinte de 
şedinţă în această lună, pe domnul care se află chiar lângă mine, fiind şi cel mai tânăr 
consilier. Vă rog să votaţi.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
160/2016, privind alegerea preşedintelui de şedinţă.  
 „Mulţumim frumos. Dau cuvântul domnului Ambrus.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Dau citire hotărârii privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, întrunit în 
şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2016, conform Ordinului Prefectului judeţului 
Covasna nr. 165/17.06.2016, hotărăşte: 
 Articolul 1. – Se alege domnul Ambrus Zsombor, ca preşedinte de şedinţă, pentru 
luna iunie 2016. 
 Articolul 2. – Preşedintele de şedinţă ales în conformitate cu art. 1, va conduce 
şedinţele de consiliu şi va semna hotărârile acestuia. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Bună ziua. Propun 
să trecem la validarea primarului, viceprimarilor şi comisiilor de specialitate. (lb.r.): În 
primul rând, aş dori să dau cuvântul domnului prefect, să dea citire încheierii privind 
validarea alegerii domnului Antal Árpád-András, în funcţia de primar. ” 
 Domnul prefect CUCU SEBASTIAN (lb.r.): „ Sper să mă fac auzit. Dosar numărul 
2791/305/2016, Judecătoria Sfântu Gheorghe. Încheiere Şedinţa Camerei de Consiliu din 
data de 21 iunie 2016. Pe rol judecarea cauzei privind validarea alegerii domnului Antal 



 

 

Árpád-András în funcţia de primar al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. 
Procedura fără citarea părţilor. S-a luat spre examinare validarea alegerii în funcţia de 
primar al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, a numitului Antal Árpád-
András, pe baza rezultatelor alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Din procesul – 
verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea 
mandatului pentru funcţia de primar din data de 05.06.2016 rezultă că numărul total al 
voturilor valabil exprimate a fost de 18.483, din care candidatul Antal Árpád-András, din 
partea UDMR a primit 13.522 voturi, faţă de alţi candidaţi care au obţinut un număr mai 
mic de voturi. Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolul 101, 
alineatul 2 din Legea nr. 115/2015 şi articolul 58, alineatul 1 din Legea nr 215/2001 
republicată, faţă de inexistenţa cazurilor de invalidare prevăzute de articolul 58, alineatul 2 
şi articolul 31, alineatul 4 din Legea nr. 215/2001 republicată, şi întrucât s-a făcut dovada 
depunerii la Autoritatea Electorală Permanentă a raportului detaliat, prevăzut de articolul 
38 alineatul (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006, Pentru aceste motive, în numele Legii, 
dispune: Validează alegerea domnului Antal Árpád-András în funcţia de primar al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, corespunzător Circumscripţiei Electorale 
nr. 1, judeţul Covasna, la alegerile locale din data de 05.06.2016. Executorie. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.06.2016. Semnează Preşedinte, 
Moldoveanu Oana-Meda. Domnule primar, vă felicit, şi vă invit să depuneţi jurământul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Subsemnatul Antal Árpád-
András, primar al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în conformitate cu art. 
32, alin. (1) şi articolul 60 alin. (1), din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local, 
următorul jurământ:„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot 
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
 Domnul prefect CUCU SEBASTIAN (lb.r.): „Domnule primar, permiteţi-mi să vă 
felicit încă o dată, şi ca semn distinctiv al primarului permiteți-mi să vă înmânez eșarfa 
tricoloră pe care sper să o purtați cu respect și mândrie.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Felicitări domnului primar! În următorul punct, o să rog fracţiunile, membrii consiliului, 
colegii consilieri şi pe domnul primar să propună viceprimari. Domnule primar, aveţi 
cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun în funcţia de viceprimari, din partea fracţiunii UDMR, pe doamna consilier 
Sztakics Éva-Judit şi pe domnul consilier Toth-Birtan Csaba. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Alte propuneri? (lb.r.): Poftiţi, doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Vreau să facă o 
precizare. Consideram că după 25 de ani cineva ne va face o ofertă și vom avea și noi 
dreptul la un post de viceprimar. Nu s-a întâmplat așa, înseamnă că încă democrația mai 
are de învățat pe aceste tărâmuri. Fapt pentru care, apărând acest principiu, mă voi abţine, 
dar respect persoanele, atât pe doamna Sztakics, cât şi pe domnul Toth-Birtan, deci nu mă 
leg de persoane, ci sunt pentru principiul prin care consideram că şi noi aveam dreptul la 
un viceprimar. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim. 
Propuneri? Dacă nu mai sunt, luăm o scurtă pauză să pregătim biletele de vot.” (pauză) 



 

 

 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Am continua cu alegerea 
viceprimarilor. Va fi vot secret, nu va fi vot electonic, ci va fi votare în cabina de vot. Toată 
lumea va primi un bileţel, pe care este scris numele celor doi consilieri propuşi pentru 
funcţia de viceprimar. Rugămintea noastră este, pentru a fi totul corect, din punct de vedere 
procedural, ca persoana pentru care votaţi, în căsuţa de sub nume să scrieţi cuvântul „Da”, 
iar cu persoana cu care nu sunteţi de acord, să trageţi sub nume o diagonală. Pentru a fi ales 
în funcţia de viceprimar, trebuie să obţină jumătate plus unu din voturile consilierilor. Deci, 
fiecare candidat trebuie să obţină 10 voturi, altfel alegerile nu sunt valide. Aici este urna, 
iar la sfârşit, toată lumea trebuie să introducă aici biletele de vot. Mulţumesc frumos. 
Bálint Iosif, Bucur Mirela-Liliana, Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile, Csatlos László, 
Cserey Zoltán-Mihály, Debreczeni László, József Álmos-Zoltán, Kelemen Szilárd – Péter, 
Kolcza István, Kondor Ágota, Koréh Enikő-Zsuzsanna, Pârvan Rodica, Székely Kincső, 
Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba, Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Şi acum vom ţine o scurtă pauză pentru ca membrii Comisiei de Validare să se ocupe cu 
număratul voturilor, şi validarea rezultatelor votării. 
Voi ruga  Preşedintele Comisiei de Validare să prezinte rezultatele obţinute în urma 
numărării voturilor.”  
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Din 18 
voturi, 3 au fost nevalide, anulate, 1 vot a fost împotriva ambilor numiţi la funcţia de 
viceprimar: Sztakics Éva – Judit şi Toth – Birtan Csaba. Deci, 14 voturi valabil exprimate 
pentru Sztakics Éva-Judit şi Toth-Birtan Csaba. Felicitări viceprimarilor!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „O voi ruga pe 
doamna secretar să dea citire hotărârii privind alegerea viceprimarilor Municipiului Sfântu 
Gheorghe.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Hotărârea privind alegerea 
viceprimarilor Municipiului Sfântu Gheorghe. Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2016, conform Ordinului 
Prefectului Judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016; hotărăşte: 
 Articolul 1. - Se alege doamna consilier local Sztakics Éva-Judit, ca viceprimar al 
municipiului Sfântu Gheorghe  
 Articolul 2. - Se alege domnul consilier local Toth-Birtan Csaba, ca viceprimar al 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Articolul 3 - Viceprimarii sunt subordonaţi primarului şi sunt înlocuitorii de drept ai 
acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale. Vă rog să votaţi hotărârea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Cine este pentru? 
Împotrivă? Abţineri? Avem o abţinere.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru și o abținere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 161/2016, privind alegerea viceprimarilor municipiului Sfântu Gheorghe. 
 „Voi ruga viceprimarii să depună jurământul. În primul rând, o rog pe doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Subsemnata Sztakics Éva-
Judit, viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, în conformitate cu art. 
32 alin. (1) şi articolul 60 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local, 
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot 
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 



 

 

Domnul Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Subsemnatul Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, în conformitate cu 
art. 32 alin. (1) şi articolul 60 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local, 
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot 
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Acum, să trecem la alegerea Comisiilor de Specialitate. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Discutând cu diferitele fracţiuni, s-au format cele 6 Comisii de specialitate, fiecare comisie 
având câte 7 consilieri.  
I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, 
finanţe, agricultură şi dezvoltare regională: Sztakics Éva-Judit, Miklós Zoltán, Debreczeni 
László, Zsigmond József, Kelemen Szilárd-Péter, Bálint Iosif, Cochior Andrei. 
Vom vota acum, sau la sfârşit? 
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism: Toth-
Birtan Csaba, Magyarosi Imola-Piroska, József Álmos-Zoltán, Cserey Zoltán-Mihály, 
Székely Kincsö, Ambrus Zsombor, Bálint Iosif. 
III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte: Kondor Ágota, Koréh Enikő, 
Tischler Ferenc, Csatlos László, Kolcza István, Pârvan Rodica, Bucur Mirela-Liliana. 
IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă: Sztakics Éva-Judit, Kondor Ágota, 
Magyarosi Imola-Piroska, József Álmos-Zoltán, Cserey Zoltán-Mihály, Pârvan Rodica, 
Bucur Mirela-Liliana. 
V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, 
legislaţia muncii şi disciplină: Toth-Birtan Csaba, Debreczeni László, Zsigmond József, 
Ambrus Zsombor, Csatlos László, Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile. 
VI. Comisia pentru tineret şi sport: Miklós Zoltán, Kelemen Szilárd-Péter, Koréh Enikő, 
Tischler Ferenc, Székely Kincsö, Kolcza István, Comăneci Liviu-Vasile. 
„Mulţumesc frumos. La rugămintea doamnei secretar, voi da citire Hotărârii.  
Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe întrunit 
în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2016, conform Ordinului Prefectului 
judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, hotărăşte: 

Articolul 1. - Pe durata mandatului Consiliului Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe, se organizează următoarele comisii de specialitate:  

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, 
buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională: 

1. Sztakics Éva-Judit; 
2. Miklós Zoltán; 
3. Debreczeni László; 
4. Zsigmond József; 
5. Kelemen Szilárd-Péter; 
6. Bálint Iosif; 
7. Cochior Andrei. 
II Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism: 
1. Toth-Birtan Csaba; 
2. Magyarosi Imola-Piroska; 



 

 

3. József Álmos-Zoltán; 
4. Cserey Zoltán-Mihály; 
5. Székely Kincsö; 
6. Ambrus Zsombor; 
7. Bálint Iosif. 
III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte: 
1. Kondor Ágota; 
2. Koréh Enikő; 
3. Tischler Ferenc; 
4. Csatlos László; 
5. Kolcza István; 
6. Pârvan Rodica; 
7. Bucur Mirela-Liliana. 
IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă: 
1. Sztakics Éva-Judit; 
2. Kondor Ágota; 
3. Magyarosi Imola-Piroska; 
4. József Álmos-Zoltán; 
5. Cserey Zoltán-Mihály; 
6. Pârvan Rodica; 
7. Bucur Mirela-Liliana. 
V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, 
legislaţia muncii şi disciplină: 
1. Toth-Birtan Csaba; 
2. Debreczeni László; 
3. Zsigmond József; 
4. Ambrus Zsombor; 
5. Csatlos László; 
6. Cochior Andrei; 
7. Comăneci Liviu-Vasile. 
VI. Comisia pentru tineret şi sport: 
1. Miklós Zoltán; 
2. Kelemen Szilárd-Péter; 
3. Koréh Enikő; 
4. Tischler Ferenc; 
5. Székely Kincsö; 
6. Kolcza István; 
7. Comăneci Liviu-Vasile. 
Articolul 2. - Comisiile prevăzute la art. 1 îşi vor alege în prima lor şedinţă câte un 

preşedinte de şedinţă, respespectiv, câte un secretar. Vă rog să votaţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Cine este pentru? 
Împotrivă? Abţineri?” 
 Se votează în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 162/2016, privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Intervenţiile de la final. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să mulţumesc cetăţenilor din Sfântu Gheorghe pentru faptul că, la 40 de ani, am avut 



 

 

posibilitatea să depun, pentru a treia oară, jurământul de primar. Este o foarte mare cinste, 
şi o foarte mare responsabilitate. Doresc să mulţumesc locuitorilor oraşului pentru faptul 
că, în ciuda investiţiilor nepopulare din ultimii 4 ani, ne-au acordat echipei noastre 
încredere, şi putem promite că în următorii ani vom lucra tot cu rezultate, cu rezultate mult 
mai bune, cred eu, în interesul cetăţenilor din Sfântu Gheorghe. În următorii ani, cuvântul 
cheie va fi colaborarea, colaborare atât cu reprezentanţii diferitelor formaţiuni politice din 
cadrul consiliului, cât şi cu Consiliul Judeţean. Profit de ocazie să-l salut pe domnul 
preşedinte Tamás Sándor, şi pe domnii vicepreşedinţi Henning László şi Grüman Róbert. 
Felicitări! În urmă cu câteva ore a avut loc investirea în funcţie a domnului preşedinte 
Tamás Sándor, şi a domnilor vicepreşedinţi Grüman Róbert şi Henning László. Cred că 
această colaborare din ultimii 8 ani între Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi Consiliul 
Judeţean Covasna a fost una fructuoasă, şi a servit interesele tuturor cetăţenilor din oraş şi 
din judeţ. Am încredere că vom avea o colaborare bună, sau mai bună şi cu celelalte 
instituţii, cum ar fi de exemplu Prefectura, căci eu cred că suntem cu toţii aici pentru a 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale cetăţenilor. Ne-am asumat lucru, aşa că vom munci şi în 
următorii ani, şi am încredere că într-un an, doi, patru, oamenii îşi vor iubi mai mult oraşul, 
şi vor fi din ce în ce mai mândri. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Altcineva? Domnul prefect.” 
 Domnul prefect CUCU SEBASTIAN (lb.r.): „Domnul primar îmi sugerează să vă 
transmit ceea ce am spus la începutul şedinţei, când am ajuns aici de afară, de la o căldură 
terifiantă, am spus: „Nu credeam că o să zic – Ce bine e la Dumneavoastră!”. Vreau să-i 
felicit, încă o dată, pe toţi aleşii Municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu domnul 
primar, cu doamna viceprimar, domnul viceprimar, şi toţi ceilalţi consilieri aleşi, şi membri 
ai acestui Consiliu, de azi înainte. Aşa cum am spus-o şi la şedinţa de constituire a 
Consiliului Judeţean, precizez că este foarte important să conştientizaţi faptul că sunteţi 
reprezentanţii comunităţii din reşedinţa de judeţ, şi ca atare, pe umerii dumneavoastră, sunt 
multe responsabilităţi. Această reprezentativitate pe care Consiliul Local o are poartă cu ea, 
are o mare responsabilitate, şi sper să vă achitaţi cu brio de toate sarcinile pe care vi le-aţi 
propus, sper să continuaţi proiectele benefice pentru municipiu, sper să le regândiţi, şi să 
renunţaţi la cele mai puţin benefice, dar una peste alta vă urez mult succes şi spor la 
muncă. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumim. 
Nefiind alte intervenţii, încheiem şedinţa de azi. Mulţumim frumos. 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 august 2016. 
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