
 

 

 
 
 
 
Nr. 2/2016 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 30 iunie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 21 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni. 
 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. 937/24.06.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, domnul viceprimar 
Toth-Birtan Csaba, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Rog pe toată lumea 
să pornească aparatele de votare, să vedem dacă avem cvorum. Din 21 de consilieri sunt 
prezenţi 21. La primul punct, o să invit cei 3 colegi care au lipsit la şedinţa trecută, să vină 
aici în faţă şi să depună jurământul. O invit, prima dată, pe doamna consilier Magyarosi 
Imola-Piroska, să vină la masă şi să citească întregul jurământ.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.r.): „Subsemnata 
Magyarosi Imola-Piroska, consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna, în conformitate cu art. 32 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 țării 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.): „Domnul Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Subsemnatul Miklós Zoltán, 
consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în 
conformitate cu art. 32 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.): „Domnul Tischler 
Ferenc.” 
 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.r.): „Subsemnatul Tischler Ferenc, 
consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în 
conformitate cu art. 32 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.): „Acum, consiliul 
este întreg. Propun să trecem la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei 
ordinare de azi. Avem 12 puncte, cu Diverse. Are cineva observaţii în legătură cu Ordinea 
de zi? Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse doresc să mă înscriu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Domnule primar, 
poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să mai propun 5 
puncte pe Ordinea de zi. Punctul D1, privind prelungirea Contractului de sublocaţiune nr. 
25930/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, punctul D2, privind aprobarea antemăsurătorii şi a valorii 
lucrărilor silvice ce vor fi executate în anul 2016 de Ocolul Silvic Privat Hatod S.R.L. din 
fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, punctul D3, privind 
rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016, punctul D4, 
privind reactualizarea componenţei comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau 
de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor 
publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe şi punctul D5, privind încheierea 
unor contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în administrarea 
municipiului Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Să votăm despre 
includerea acestor puncte pe Ordinea de zi. Să votăm despre D1.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Urmează D2.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am inclus şi punctul D2 pe Ordinea de zi. D3.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. D4.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am inclus şi punctul D4 pe Ordinea de zi. Urmează să votăm despre D5.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am inclus şi ultimul punct, pe Ordinea de zi. Mai doreşte cineva să se înscrie la 
Diverse? Să trecem la adoptatrea Ordinii de zi, în întregime.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Ordinea de zi a fost adoptată. Trecem la punctul 1. Îl rog pe domnul 
primar să prezinte proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL I 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. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Primele proiecte de hotărâre 
de pe Ordinea de zi se referă la numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a diferitelor societăţi. Primul proiect, se referă la 
numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A., cel de-al 
doilea, în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A., cel de-al treilea, 
în Adunarea Generală a Asociaţilor URBAN-LOCATO S.R.L., cel de-al patrulea în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a MULTI-TRANS S.A., cel de-al cincilea în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A., cel de-al şaselea, în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a SEPSIIPAR S.R.L. Rugămintea mea este ca fracţiunile să facă 
propuneri, să votăm despre aceste propuneri, după care să votăm hotărârea. Mulţumesc 



 

 

frumos. La TEGA S.A. trebuie să numim două persoane. Vă rog să faceţi propunerile.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Domnul 
Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Îl 
propun pe domnul consilier Miklós Zoltán, el a fost, şi până acum, reprezentantul acestui 
Consiliu. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Alte propuneri? 
Domnul consilier Miklós Zoltán ” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Îl propun pe domnul consilier 
Debreczeni László, şi el a fost până acum, reprezentantul municipiului, în A.G.A. a TEGA 
S.A. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m., r.): „Alte propuneri? 
Domnul Comăneci?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „O propun pe doamna 
Pârvan, la TEGA.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Vă rog să votăm, 
prin vot secret, în legătură cu numirea domnului Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „L-am ales pe Miklós Zoltán. Acum, să votăm în legătură cu Debreczeni László.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „L-am votat şi pe domnul Debreczeni László. Aş mai dori să menţionez faptul că, 
fiind şedinţă ordinară, avem şi avizele Comisiilor de specialitate. Astfel că, în Comisia 
Economică şi cea Juridică, proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil. Vă rog să votăm şi 
în legătură cu doamna Pârvan Rodica. (lb.r.): Vă retrageţi? Bine, mulţumim. (lb.m.): Să 
votăm în legătură cu punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cserey Zoltán-Mihály), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 163/2016. 
 „Mulţumim frumos. S-a adoptat. Urmează punctul 2.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Cel de-al doilea punct de pe 
Ordinea de zi se referă la numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Vă rog să numiţi 
reprezentanţii. Mă scuzaţi. În acest caz, nu trebuie făcute propuneri. În articolul 1 apare 
faptul că municipalitatea îl numeşte pe domnul Czimbalmos-Kozma Csaba.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „În regulă, atunci 
prin vot secret, să votăm în legătură cu domnul Czimbalmos-Kozma Csaba.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Comisia Economică şi cea Juridică a acordat aviz 
favorabil, proiectului. Vă rog să votăm despre întregul proiect.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
164/2016. 
 „S-a adoptat. Punctul 3.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor 
URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Se pot numi 2 persoane.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Rog fracţiunile să 



 

 

facă numirile. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Îl propun pe domnul 
consilier Debreczeni László, a fost şi în mandatul trecut reprezentantul municipiului. Văd 
că şi fracţiunea PPMT se prezintă, dar totodată îl propun pe domnul Bálint József, căci şi el 
a fost reprezentantul municipiului în această Adunare Generală a Acţionarilor. Le-o iau 
înainte. Aşa că, îi propun pe domnii consilieri Debreczeni László şi Bálint József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Dacă alte 
propuneri nu mai sunt, atunci să votăm prin vot secret despre Debreczeni László.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Acum, să votăm despre Bálint József.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-au ales cei doi reprezentanţi. Fiind şedinţă ordinară, comisiile de specialitate s-
au întrunit, şi cea economică şi juridică au acordat avize favorabile. Vă rog să votăm 
despre cel de-al treilea punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
165/2016. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 4.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Rog fracţiunile să numescă 
persoane.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Îl 
propun pe domnul consilier Miklós Zoltán, şi sper că vor fi 4 ani mult mai activi decât cei 
4 ani care au trecut. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Alte propuneri? 
Trebuie să fie 2. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Deoarece, în ultimii 4 
ani, fracţiunea românească a avut reprezentant în această adunare, în persoana domnului 
Guruianu Mădălin, eu aş ruga această fracţiune să propună o persoană, iar dacă nu, îl 
propun eu pe domnul consilier Cochior Andrei, dacă sunt colegii de acord.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): „Domnul Cochior, 
doriţi să adăugaţi ceva? Nu, bine. (lb.m.): Atunci, prin vot secret, să votăm în legătură cu 
numirea lui Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 „Îl propunem pe domnul Miklós Zoltán. Acum, vă rog să votăm şi despre cea de-a 
doua propunere, domnul Cochior Andrei.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Îl propunem şi pe domnul consilier Cochior Andrei, în A.G.A. MULTI-TRANS 
S.A. Sfântu Gheorghe. Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
economice şi juridice. Vă rog să votăm despre punctul 4 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
166/2016. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 5.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a SEPSI 
REKREATÍV S.A. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Rog fracţiunile să 
facă propuneri. Domnul Tischler Ferenc. E nevoie de 2 persoane.” 



 

 

 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.m.): „mulţumesc frumos. Cred că 
Sepsi Rekreativ S.A. se află în faţa unor mari provocări, şi este important ca acolo să 
ajungă, ca şi reprezentant, un specialist în finanţe, motiv pentru care îl propun pe domnul 
Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Având 
în vedere că activitatea principală a societăţii este sportul şi activităţile de recreere, eu l-aş 
propune pe domnul Tischler Ferenc, fiind preşedintele Comisiei de Sport.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Domnul Bálint 
Iosif.”  
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Aş fi dorit să fac o propunere, dar 
colegul meu îmi spune să nu o fac. Aş fi dorit să-l propun pe dumnealui, fiind activ în 
domeniul sportiv, cu un trecut bogat. Deci, cele două propuneri sunt corespunzătoare. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Vă rog să trecem la voturile secrete. Întâi, să votăm despre domnul Debreczeni 
László.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 „Mulţumim frumos. Acum, să votăm în legătură cu numirea domnului Tischler 
Ferenc ca şi reprezentant al municipalităţii în  Adunarea Generală a Asociaţilor a SEPSI 
REKREATÍV S.A. ” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim frumos. Comisia economică şi cea juridică au acordat avize favorabile. 
Acum, vă rog să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
167/2016. 
 „S-a adoptat şi punctul 5. Trecem la punctul 6 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă: Antal Árpád-András, primar  
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Rog şi aici 
fracţiunile să propună două persoane.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
aceasă Adunare îl propun pe domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Alte propuneri? 
Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Eu îl propun pe 
domnul Debreczeni László.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumesc. Să 
trecem, prin vot secret, la votarea numirii domnului consilier Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. L-am votat pe domnul Miklós Zoltán. Acum, să votăm în legătură cu 
numirea domnului Debreczeni László.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 „Îl propunem şi pe domnul Debreczeni László, în Adunarea Generală a Asociaţilor 
SEPSIIPAR S.R.L. Fiind şedinţă ordinară, a fost nevoie şi de avizele comisiilor. Comisia 
Juridică şi cea Economică a acordat, fiecare, aviz favorabil. Vă rog să votăm întregul 
proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
168/2016. 



 

 

 „S-a adoptat şi punctul 6. Trecem la punctul 7 de pe Ordinea de zi. Îl invit pe 
domnul primar să-l prezinte.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
prin licitație publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui teren situat pe b-dul Gen. 
Grigore Bălan f.n. Prezintă: Antal Árpád-András, primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Având 
în vedere faptul că documentaţia are lipsuri, voi revoca acest punct de pe Ordinea de zi. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumesc. 
Deoarece nu trebuie să votăm în legătură cu revocarea unui punct de pe Ordinea de zi, 
trecem la punctul 8. Îl rog pe domnul primar să-l prezinte.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare clădire principală, internat și vechea clădire (fosta tipografie ”Jókai”) la 
Colegiul Național „Székely Mikó”, din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori, în următorii ani, să demarăm reabilitarea clădirilor Liceului „Mikes Kelemen”, 
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” şi Liceului „Székely Mikó”. În cazul Liceului 
„Székely Mikó”, documentaţia este elaborată. Conform proiectului, reabilitarea clădirii 
principale, a internatului şi a clădirii vechi va fi în valoare de 20.848.772 lei, fără TVA. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumesc. 
Doreşte cineva să intervină, în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vreau să menţionez că în 
comisia economică, de urbanism şi cea juridică, a primit aviz favorabil. Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Eu am o simplă întrebare. 
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, cam când îi vine rândul, după părerea 
dumneavoastră?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Doamna 
viceprimar, vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În cazul Liceului „Székely 
Mikó” şi al Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, procedura de achiziţii publice am iniţiat-
o la un loc. Din păcate, la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, licitaţia a fost câştigată de o 
firmă din Bucureşti. Spun, din păcate, căci s-a dovedit a fi o firmă neserioasă, şi nu şi-a 
făcut treaba, motiv pentru care am fost nevoiţi să desfacem contractul încheiat cu ei. Am 
demarat, din nou, procedura pentru licitaţie publică. Acum a fost câştigată de o firmă 
locală, dar şi aceasta este în întârziere de o lună, deja. Şi ieri m-am întâlnit cu ei. Au promis 
că azi vor aduce documentaţia, şi când va fi, cu prima ocazie o vom include pe Ordinea de 
zi şi vom adopta hotărârea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Dacă nu sunt şi 
alte intervenţii, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Kondor 
Ágota), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 169/2016. 
 „Proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 9, pe care-l prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” în vederea organizării Galopiadei 
Secuieşti. 



 

 

Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru pregătirea şi 
organizarea corespunzătoare a Galopiadei Secuieşti, vă rog să aprobaţi utilizarea 
echipamentelor şi a resurselor umane ale grădinăriei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Observaţii? 
Intervenţii? Dacă nu sunt, menţionez că în comisia juridică şi cea economică, proiectul de 
hotărâre a primit aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Miklós 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 170/2016. 
 „S-a adoptat şi punctul 9.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
144/2016 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea finanţării 
premierii cadrelor didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 
– 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În fiecare an sprijinim 
Uniunea Pedagogilor Români şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în 
vederea finanţării premierii cadrelor didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite. 
Uniunea Pedagogilor Români a avut organizată deja, în acest an, această festivitate de 
premiere.  Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România a dorit să organizeze această 
festivitate în luna iunie, dar datorită programului foarte încărcat, ne-au adresat rugămintea 
să aprobăm utilizarea cadrului financiar de 4.000 de lei deja alocat, în luna octombrie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Are cineva 
observaţii? Dacă nu sunt,vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
171/2016. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 
2016. Prezintă: preşedintele de şedinţă 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „În ordine 
alfabetică, următorul pe listă este domnul consilier Bálint József, iar în lipsa dumnealui, 
preşedinte de şedinţă va fi doamna consilier Bucur Mirela. Va fi vot deschis. Acum, vă rog 
să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
172/2016. 
 „S-a adoptat. I-am votat pe domnul consilier Bálint Iosif şi pe doamna consilier 
Bucur Mirela, ca şi preşedinţi de şedinţă în luna viitoare. Acum, să trecem la punctele de la 
Diverse.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractului de sublocaţiune nr. 25930/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În urmă 
cu 3 ani am încheiat, cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, un contract 
de sublocaţiune privind un imobil de 356,64 mp, de pe strada Oltului nr.2, etajul 2. Acest 
contract a expirat, şi dorim să-l prelungim pe o perioadă de 3 luni, cu anumite condiţii 
financiare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Are cineva 



 

 

observaţii, în legătură cu acest proiect de hotărâre? Menţionez că a primit aviz favorabil în 
Comisia economică şi cea juridică. Vă rog să votăm despre D1.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
173/2016. 
 „Punctul D1 a fost adoptat. Acum, trecem la D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
antemăsurătorii şi a valorii lucrărilor silvice ce vor fi executate în anul 2016 de Ocolul 
Silvic Privat Hatod S.R.L. din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Voi 
încerca să traduc în limba maghiară, cât mai limpede, ideea de bază a proiectului de 
hotărâre. Municipiul Sfântu Gheorghe are contract cu Ocolul Silvic Privat Hatod S.R.L. cu 
privire la gospodărirea fondului forestier aflat în proprietatea publică a municipiului. 
Curtea de Conturi a solicitat ca Ocolul Silvic Privat Hatod S.R.L. să explice în amănunt 
cheltuielile privind lucrările forestiere. Deci, să existe o documentaţie prin care, să se vadă 
concret valoarea şi preţurile lucrărilor pe care le întreprind. Pentru aceasta au elaborat şi au 
depus documentaţia, pe care noi o propunem spre adoptare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Observaţii? 
Intervenţii? Dacă nu sunt, menţionez că în comisia juridică şi cea economică, proiectul de 
hotărâre a primit aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
174/2016. 
 PUNCTUL D3 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 Municipiului Sfântu Gheorghe cu suma totală de 56.000 lei. Se 
operează şi câteva rectificări prin regrupări. Elaborarea documentaţiei pentru reabilitarea 
zonei dintre străzile Dózsa György, Kós Károly şi Bolyai János, capitolele principale ale 
documentaţiei de reabilitare a străzilor Bolyai János şi Mikó. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „În comisia juridică 
şi cea economică, proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil. Observaţii? Intervenţii? 
Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
175/2016. 
 „Trecem la D4. Îl rog pe domnul primar să prezinte proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reactualizarea 
componenţei comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a 
denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de 
interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu, la 
rândul meu, o să-l rog pe preşedintele comisiei de urbanism să numească componenţa 
comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, 
pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „În cadrul şedinţei de azi, în Comisia de 
Urbanism, pentru cele 5 locuri am propus 4 persoane. József Álmos, Cserey Zoltán, 
Magyarosi Imola – Piroska şi Bálint József. Deci, comisia este formată din 5 persoane, şi 
noi am propus 4. Mulţumesc.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Deoarece comisia 
este formată din 5 membri, vă rog să mai propuneţi o persoană. József Álmos.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Îl propun pe domnul Ambrus 
Zsombor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „ Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Îl propun pe domnul Cochior, că 
are mai mult timp.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Nu accept 
nominalizarea, căci ar trebui să luăm în considerare şi configuraţia politică. Aşa că, cea de-
a cincea persoană nominalizată este domnul Cochior Andrei. Vă rog să votăm, pe rând 
despre fiecare persoană, prin vot secret. Întâi să votăm despre domnul Cserey Zoltán.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Să votăm despre József Álmos.” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Bálint József” 
 Se votează cu 21 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Magyarosi Imola – Piroska” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Şi acum, să votăm despre numirea domnului consilier Cochior Andrei” 
  Se votează cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Mulţumesc frumos. Am nominalizat şi votat aceste cinci persoane. Pe lângă 
comisia de urbanism, şi comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să 
votăm despre el, în întregime.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
176/2016. 
 „Trecem la D5. Îl rog pe domnul primar să prezinte proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unor 
contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în administrarea municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre încheierea unui contract de închiriere a unei suprafețe de pajiște situat în satul 
Coșeni, cu suprafaţa de 10 hectare, pe o perioadă de 7 ani şi jumătate, cu preţul de 1.700 lei 
pe an. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia economică şi cea juridică. Observaţii, dacă sunt? 
Dacă nu, să trecem la vot.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
177/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat şi hotărârea de la punctul D5. La Diverse s-a 
înscris doamna Pârvan.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Două probleme am, la Diverse. Am 
rămas la atribuirea preşedinţiei comisiilor de specialitate. Sunt 6 comisii, şi mi se pare 
totuşi că este o inechitate. UDMR-ul are 4 comisii, PCM-ul cu 2 consilieri are o comisie, 
iar noi, cu 4 consilieri avem tot o comisie. 2 cu 2 fac 4, nu fac 6, nu fac 8. mi se pare că 
este o inechitaţie pe care aş dori să o îndreptaţi, dacă se poate. A doua problemă, ca să nu 
mai intervenim. Este vorba despre Monumentul Ostaşului Român de la gară, care, în 
curând se va dărâma, probabil spre bucuria unora, sau spre supărarea altora. Arată 



 

 

deplorabil. Am făcut, de mai multe ori, această sesizare. Nu ştiu unde, când, cum, cui 
trebuie să ne adresăm, ca şi acest monument să aibă o faţă rezonabilă. Au căzut de la 
exterior acele plăci de faţadă, scările au început să se deterioreze, şi ele, deci un monument 
nu are voie să arate aşa. Rugămintea este să ne sprijiniţi pentru a da şi acestui monument 
aspectul pe care-l merită, de fapt. Pentru că este, totuşi, un monument la care ne întâlnim 
de mai multe ori pe an. Am fost acolo de mai multe ori, în ultima vreme, şi reprezentanţii 
diverselor asociaţii, fundaţii, ne-au rugat să intervenim şi să vă rugăm să facem ceva. Vine 
iarna, înseamnă că în primăvară chiar nu va fi în stare – nu de funcţionare – dar în stare să 
stea în picioare, şi să onoreze aşa cum trebuie în calitate de monument, pe care o are. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc frumos. În ceea ce 
priveşte comisiile de specialitate, vreau să spun că PCM-ul nu are niciun preşedinte, pentru 
că nu există un singur grup al PCM-ului, în acest moment. Însă, eu am făcut o analiză, pe 
baza rezultatelor obţinute la alegeri, cele mai multe voturi a luat UDMR, după care PPMT, 
după care PNL. Deci, practic, consider că nu puteam să renunţăm, UDMR-ul nu putea să 
renunţe la jumătatea din comisii, în condiţiile în care are o majoritate de peste 2/3, în 
Consiliu. Deci, 2 comisii au putut fi preluate, şi am luat -o în ordinea voturilor obţinute la 
alegerile locale. Pe locul doi, PPMT, şi PNL. Deci, eu aşa am învăţat când am fost deputat, 
cum se împart comisiile parlamentare, şi am încercat să preiau lucruri bune, am lăsat acolo 
lucrurile proaste, şi am adus acasă lucrurile bune. Şi eu cred că este o configuraţie corectă. 
Deci, nu văd altă posibilitate, altă configuraţie, în acest moment. Faptul că, la redistribuirea 
mandatelor, practic, PNL-ul şi PSD-ul au primit mandate în plus, pentru că după alegeri, 
practic PPMT a avut 2 mandate, dar nu a primit 3 mandate, ci a primit 2. În timp ce, PNL-
ul şi PSD-ul au avut câte un mandat, dar au primit câte 2 mandate. Eu cred că, cel mai 
corect este să vedem numărul de voturi. Dacă privim numărul de voturi, pe locul 2 este 
PPMT, şi pe locul 3 PNL. Vă mulţumesc. În ceea ce priveşte Monumentul Ostaşului 
Român, voi verifica exact situaţia juridică al acestuia. Eu ştiu că Unitatea Militară de la 
gară a solicitat de mai multe ori sprijinul Primăriei, şi de fiecare dată am acordat acel 
sprijin, pentru a face tot felul de lucrări de intervenţii. O să verific, şi dacă este în 
proprietatea şi în administrarea municipiului, atunci bineînţeles vom lua măsurile necesare. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul Tischler Ferenc.” 
 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori 
doar să rog membrii Comisiei de Tineret şi Sport să rămână după şedinţă, să avem şedinţa 
de constituire a comisiei. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Dacă nu sunt alte intervenţii, atunci declar şedinţa de azi încheiată. Mulţumesc 
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. 
  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    SECRETAR 
            Ambrus Zsombor                                                           Kulcsár Tünde  


