
 

 

 
 
 
 
Nr. 2.577/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 22 ianuarie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare 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 Bálint Iosif, Bote Corina, Joós Stefan - Leontin, 
Kelemen Szilárd - Péter, 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. 16/18.01.2016.  
 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 CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua. Salut pe 
toată lumea la şedinţa extraordinară de azi, 22 ianuarie 2016. înainte de a începe şedinţa, va 
avea loc depunerea jurământului doamnei consilier Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina. O 
rog...Mă scuzaţi, m-am grăbit. Pe Ordinea de zi a şedinţei de azi figurează două puncte. 
Dacă are cineva adăugiri, să o facă acum. Domnul primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Punctul 
D1 se referă la revocarea H.C.L. nr. 350/2015, privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Váncsa Albert, respectiv a H.C.L. nr. 351/2015, 
privind validarea mandatului unui consilier local. Iar punctul D2, este cu privire la 
validarea mandatului doamnei consilier Jakabos Janka. Acest lucru trebuie repetat, căci 
legea s-a modificat, şi acum nu Consiliul Local constată încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Váncsa Albert, ci prefectul constată, motiv pentru care o luăm 
de la capăt, dar astfel am şi eu posibilitatea să ascult jurământul depus de doamna consilier, 
căci la şedinţa din decembrie nu am putut fi prezent. Mulţumesc frumos. Deci, propun 
punctele D1 şi D2, şi de asemenea, vă rog să aprobaţi să începem şedinţa cu aceste puncte. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu introducerea punctelor D1 şi D2 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Mulţumesc frumos. S-a prezentat doamna consilier Rodica Pârvan. La 
Diverse, dacă mai doreşte cineva să se înscrie? Mulţumesc frumos. Începem cu punctul 
D1. Îl rog pe domnul primar să prezinte acest proiect de hotărâre.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr 
350/2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Váncsa Albert, respectiv a H.C.L. nr. 351/2015 privind validarea mandatului unui consilier 
local. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Parţial 



 

 

am prezentat, deja, punctul D1. Deoarece nu Consiliul Local, ci prefectul constată 
încetarea de drept a mandatului unui consilier local, trebuie să revocăm H.C.L. nr 
350/2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Váncsa Albert, şi H.C.L. nr. 351/2015 privind validarea mandatului doamnei consilier 
Jakabos Janka. Vă rog să votaţi acest proiect de hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Dacă nu sunt intervenţii, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
5/2016. 
 „S-a adoptat. Urmează punctul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului unui consilier local. Prezintă: Antal Árpád-András , primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Punctul D2 se 
referă la validarea mandatului doamnei consilier, şi acum o să-i spun numele complet. O 
rog pe doamna consilier Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina să depună jurământul. Mai întâi 
votăm, după care, vă rog să depuneţi jurământul. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votăm în 
legătură cu punctul D2.”  
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
6/2016. 
 „S-a adoptat. O rog pe doamna consilier să depună jurământul.” 
 Doamna consilier ROKOHOL-JAKABOS JANKA-KRISZTINA (lb.r.): 
„Subsemnata Rokohol-Jakabos Janka-Krisztina consilieră, în cadrul Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu art. 32, ali. 1 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare în fața 
Consiliului local următorul jurământ:  
 „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credintă tot ceea ce stă în 
puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe. Așa să-
mi ajute Dumnezeu!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumim frumos. Mai bine 
de două ori, decât niciodată.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim. Trecem 
la punctul 1. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind punerea în valoare a 
materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. În anul 2016, 
putem decide despre exploatarea a 6500 mc de masă lemnoasă. Mai exact, autorităţile au 
aprobat exploatarea, în 2016, a 6500 mc de masă lemnoasă provenită din fondul forestier, 
domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe. La fel ca şi în anii precedenţi, o parte a 
acesteia o vom valorifica, iar o perte va fi destinată consumului propriu al Primăriei şi al 
instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Totodată, o parte va fi 
alocată bisericilor şi o parte instituţiilor sociale. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Doreşte cineva să 
mai facă adăugiri? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
7/2016. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 2. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 



 

 

 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii 
prin negociere directă a serviciilor de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor 
recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
sfârşitul lui septembrie, începutul lui octombrie am vorbit deja despre acest proiect, căci 
atunci a fost înregistrată această societate pe acţiuni. Acum, societatea are elaborate toate 
documentele, şi au trecut cele 45 de zile de dezbateri publice, iar prin acest proiect de 
hotărâre am dori să delegăm gestiunea serviciilor de utilitate publică a bazelor sportive şi 
a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe, acestei societăţi. 
Vă rog să sprijiniţi acest proiect. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Înainte de a vota, o 
să-l rog pe domnul Debreczeni László, preşedinte al Comisiei Economice, să prezinte 
acest proiect. Sunt două propuneri de modificare.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş ori 
să prezint o propunere de modificare, cu privire la preţuri. Deoarece Sepsi Rekreatív SRL 
va fi o societate plătitoare de TVA, preţurile de intrare atât la bazin, cât şi pe pista de schi, 
şi în toate centrele, vor conţine TVA. Domnul director Godra Árpád a elaborat proiectul 
de hotărâre astfel ca la preţurile existente se adaugă TVA de 20%, dar acest lucru, atât în 
Comisia Economică, cât şi la şedinţa Consiliului de Administraţie al Sepsi Rekreatív, am 
considerat că nu este recomandat să majorăm preţurile, şi TVA-ul să fie inclus în preţurile 
actuale. Deci, acum, în momentul de faţă, preţurile nu vor fi majorate. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Acum, să votăm despre această propunere de modificare.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica). 
 „Mai există o propunere de modificare, prin care se include în text următoarea 
sintagmă: „bunurile mobile şi imobile care se deleagă”. Înainte de a vota, domnul 
viceprimar Tischler Ferenc doreşte să intervină.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Doar pentru a fi mai clar, în 
ultimul moment am observat că sauna nu era inclusă, şi astfel a fost trecută şi sauna la 
bunurile imobile care se deleagă. De asemenea, mai există un autoturism vechi, şi aflat 
într-o stare destul de deteriorată, pe care considerăm că nu avem de ce să-l predăm, şi să 
încărcăm firma cu el, deci l-am scos din listă şi-l păstrăm. Deci, la bunurile de bază, 
aceste două modificări există. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Rog Consiliul să voteze şi despre această a doua propunere de modificare.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica). 
 „Acum, să votăm despre punctul 2 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 8/2016. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc. La Diverse s-a înscris doamna consilier Rodica Pârvan. 
Are cuvântul. ” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Două probleme 
punctuale. În îndatoririle, obligaţiile consilierilor intră şi întâlnirea periodică cu alegătorii. 
Ne mai întâlnim, din când în când, cu oamenii care au ridicat două probleme pe care, 



 

 

domnul primar, le ridic şi eu, în faţa dumneavoastră. Prima problemă era legată de 
luminarea Statuii Mihai Viteazul, care mi s-a relatat că nu este luminată. Eu nu prea umblu 
noaptea, ăsta-i adevărul. Nu este luminată deloc, spuneau oamenii, în timp ce Casa 
Municipală de Cultură este luminată feeric. Iară nu ştiu ce Casă Municipală de Cultură, 
dacă este luminată feeric. Eu vă redau întotdeauna cele spuse de oamenii care m-au rugat 
să le răspund, dar n-am putut. Zic, că o să răspundem după ce ne întâlnim în prima şedinţă. 
Deci, rugămintea ar fi ca, probabil că până când se clarifică problemele cu balaur, fără 
balaur, statuia totuşi să-şi ocupe locul pe care-l merită, şi să fie luminată, că dacă îmi aduc 
bine aminte, chiar a fost luminată, cred că au fost atunci când lucrările îndepărtate 
reflectoarele, şi dacă se pot repune, probabil că s-ar rezolva această cerinţă. A doua 
întrebare era legată, sau o problemă era legată de ceea ce se construieşte pe ceea ce noi 
numim stadionul mic, acela de pe strada Vasile Goldiş. Eu nu umblu, că sunt oameni care 
umblă, să vadă ce plăci sunt, ce culoare au, sunt, nu sunt. Aşa, nu umblu, n-am timp să 
umblu. Văd că am, totuşi, ce face. Am crezut că nu o să am ce face, şi mă apuc şi eu să mă 
plimb prin târg, dar n-am timp, deocamdată. Şi atunci, oamenii au constatat, acolo se ridică 
ceva. M-au întrebat ce, şi iară nu am putut să răspund. Spun ei „Ce se întâmplă acolo, 
pentru că nu există nicio plăcuţă care să spună că se construieşte prin Phare, sau prin alte 
programe europene.” Sunt observatori, văd că pe ambele părţi, se duc şi se plimbă şi 
observă. Poate că e bine că observă. Dacă sunteţi amabil să elucidaţi această problemă. Ce 
se construieşte, şi din ce fonduri? Erau interesaţi oamenii, din ce fonduri se construieşte, şi 
de ce nu are o plăcuţă indicatoare, să se ştie cine construieşte. Vă mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulţumesc. O să încep cu 
a doua întrebare, cu proiectul Stadionului Mic. Mă surprinde faptul că nu ştiţi ce se 
construieşte, pentru că aprobat, sau am aprobat împreună, în acest Consiliu Local, 
documentaţia pentru acel complex sportiv, care urmează a fi un fel de sediu pentru Şcoala 
Sportivă din Municipiul Sfântu Gheorghe, şi în fiecare an, la buget, aţi votat şi 
dumneavoastră anumite sume pentru ca această investiţie să se realizeze. Investiţia se 
realizează pe două proiecte. Un proiect prin Ministerul Învăţământului, de unde, in păcate, 
am primit foarte puţine fonduri, şi un proiect prin Consiliul Local i din bugetul propriu, 
unde în fiecare an, am alocat o anumită sumă. Practic, anul trecut ar fi trebuit să avansăm 
mai mult cu lucrările, dar din păcate s-a găsit o conductă de electricitate care, în momentul 
în care a fost avizată investiţia de către Electrica, nu a fost semnalat. Nici ei nu aveau 
cunoştinţă despre această conductă, şi până când acea reţea nu va fi deviată, nu putem 
continua pe partea cealaltă a lucrărilor. Deci, se vor continua lucrările, , cum timpul ne 
permite. Deci, vorbim despre un complex sportiv, care urmează a fi folosit de Şcoala 
Sportivă. În ceea ce priveşte luminarea Statuii Mihai Viteazul, vă asigur că nu există nicio 
intenţie din partea municipalităţii de a ţine în beznă Statuia lui Mihai Viteazul. Investiţia a 
fost realizată de către o societate din Bucureşti. De foarte multe ori am semnalat 
problemele la această investiţie, atât cu iluminatul pieţii, cât şi cu iluminatul statuii, cât şi 
problemele care ţin de calitatea lucrărilor. Ultima dată, înainte de 1 Decembrie, i-am 
invitat, au şi venit, şi au făcut anumite corecţii în piaţă. Sper că a fost apreciat acest lucru, 
de cei care sunt foarte atenţi la ceea ce se întâmplă în acea piaţă. Dar vă asigur că nu există 
nicio intenţie din partea noastră, şi nu legaţi Piaţa Mihai Viteazul de balaur. Şi totuşi, sunt 
nevoit să vă aduc aminte că Piaţa aceea a fost modernizată în mare parte din banii 
Primăriei, sau din bani atraşi de la Guvern, chiar dacă calitativ nu corespunde din toate 
punctele de vedere, dar facem presiuni pe societate să corecteze ceea ce nu a făcut corect. 



 

 

Totuşi, să nu uităm cum a arătat Piaţa în urmă cu 6, 7 ani. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnule consilier Czegő Zoltán, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc, domnule preşedinte, 
pentru posibilitate. Salut cu respect fiecare membru al Consiliului, şi pe domnul primar. Nu 
trebuie să atrag atenţia asupra faptului că în data de 22 ianuarie este Ziua Culturii 
Maghiare. Kölcsey Ferenc a finalizat versurile acelei poezii măreţe în această zi, poezie 
care a devenit imnul naţiei maghiare. Poporul maghiar este, de mai bine de 1100 de ani, 
constructorul şi credinciosul culturii creştine europene. În această intenţie nobilă, nu diferă 
de alte popoare creştine, europene. Deci, sărbătoarea nu reprezintă diferenţiere, ci un semn 
de respect pentru strămoşii noştri, şi încredere în păstrarea culturii maghiare. Mulţumesc 
pentru atenţie. Repet salutul meu festiv. Mulţumesc domnule preşedinte, mulţumesc 
domnule primar pentru atenţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim şi noi. 
Prin aceasta, declar şedinţa încheiată, şi vă doresc o zi plăcută şi în continuare!” 
 
 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 31.03.2016. 
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