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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 24 martie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Bálint Iosif, Kelemen Szilárd-Péter, Kondor Ágota, 
Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina. 
 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. 489/21.03.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tischler 
Ferenc viceprimarii municipiului, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu 
respect doamnele şi domnii consilier. Vă rog să porniţi aparatele. Salut pe toată lumea 
prezentă. Declar deschisă şedinţa extraordinară de azi. Cu 14 consilieri prezenţi, şi 7 
absenţe, începem scurta şedinţă. Pe Ordinea de zi a şedinţei de azi, figurează 3 puncte. 
Primul Proiect de hotărâre este cu privire la aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu  
Gheorghe la Asociaţia “Asociaţia Vadon”. Cel de-al doilea punct se referă la  aprobarea 
cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”. Punctul 
3 de pe Ordinea de zi este cel de Diverse. Cine este de acord cu aprobarea celor 3 puncte 
de pe Ordinea de zi a şedinţei de azi?” 
 Se votează cu 15 voturi  pentru, în unanimitate. 
 „Prin aceasta, consider adoptată Ordinea de zi a şedinţei de azi. Domnul consilier 
Incze Sándor doreşte să ia cuvântul la Diverse. Înainte de a trece la dezbaterea punctelor de 
pe Ordinea de zi, doreşte cineva să ia cuvântul? Nu este nimeni. Deci, dau citire, din nou, 
punctului 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Asociaţia Vadon”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut 
cu drag colegii consilieri şi reprezentanţii presei. Anul trecut a avut loc un control tematic 
din partea Curţii de Conturi, şi au controlat asociaţiile noastre, în care ia parte Consiliul 
Local. Am aşteptat Procesul-verbal definitiv al Curţii de Conturi, pe care l-am primit la 
sfârşitul săptămânii trecute, şi până în momentul în care nu am văzut exact ce conţine acest 
Proces – verbal, nu am îndrăznit să votăm şi să propunem bugete pentru aceste asociaţii. În 
cazul Asociaţiei „Vadon”, Curtea de Conturi propune anumite reorganizări, sau de a o 
clasifica ca şi asociaţie de utilitate publică, iar termenul limită stabilit de Curtea de Conturi 
este sfârşitul lunii noiembrie. Asociaţia „Vadon”, a cărei preşedintă sunt, a depus deja 
documentaţia la Secretariatul General al Guvernului, iar Guvernul este obligat să decidă în 



 

 

90 de zile, în ceea ce priveşte recunoaşterea asociaţiei ca fiind de utilitate publică. Am 
încredere că acest lucru se va realiza. Dacă acest lucru se realizează, nu va sta nimic în 
calea funcţionării asociaţiei, în forma gândită conform Legii 26. În cazul în care acest lucru 
nu se întâmplă, este probabil că va trebui transformată într-o altă asociaţie, sau într-o 
asociaţie de dezvoltare comunitară. Deci, întâi trebuie să vedem ce se va întâmpla. Juriştii 
studiază variantele formelor juridice prin care vor putea funcţiona, în continuare, Muzeul 
Cinegetic, şi proiectele demarate în comun de către Centrul de Echitaţie de la Câmpul 
Benedek şi asociaţie. Tocmai de aceea am depus bugetul asociaţiei, până la sfârşitul lunii 
noiembrie, la propunerea noastră, căci acela este termenul stabilit de Curtea de Conturi. 
Deci, acesta este motivul pentru care propunem bugetul până la sfârşitul lunii noiembrie. 
Până atunci trebuie să reorganizăm asociaţia, în cazul în care nu va fi recunoscută ca şi 
asociaţie de utilitate publică. Evident, excepţie sunt programele care se vor finaliza în 
timpul anului, acestea fiind finanţate 100%. Un exemplu este „Galopiada Secuiască”, pe 
care o organizează asociaţia, şi care va avea loc în luna iulie, deci acest eveniment este 
inclus 100% în buget. Din tabelul anexat se pot vedea clar sumele. În total, bugetul până la 
sfârşitul lunii noiembrie este de 715.087 lei, în ceea ce priveşte cotizaţia Municipiului 
Sfântu Gheorghe, deci procentul de 74%,” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Cine doreşte să intervină? Întrebări, dacă sunt? Nu sunt. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 60/2016.  
 „Mulţumesc frumos. Trecem la punctul 2. Prezintă domnul viceprimar Tischler 
Ferenc.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar.    
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Practic, 
ar trebui să spun acelaşi lucru pe care l-a spus doamna viceprimar, singura excepţie fiind 
faptul că nu vorbim de Asociaţia Vadon, ci de Sepsi SIC. Nu eu sunt preşedintele, şi nu 
caii aleargă pe teren, ci fetele. Vorbind acum serios, tot în urma controlului realizat de 
Curtea de Conturi,  în Procesul – verbal final figurează faptul că trebuie regândită forma 
juridică a acestui club, şi termenul limită nu este sfârşitul anului, ci începerea sezonului 
noului campionat, motiv pentru care, în acest caz, bugetul stabilit este până în iunie, deci 
cotizaţia este acordată până în luna iunie, ceea ce reprezintă 540.000 lei. Vă rog să 
susţineţi proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Doreşte cineva să intervină? Observaţii, întrebări? Nu sunt. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
61/2016.  
 „S-a adoptat în unanimitate de voturi. Punctul 3 de pe Ordinea de zi este punctul 
Diverse. Are cuvântul domnul consilier Incze Sándor.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Îmi pare rău că nu am fost 
acasă, căci am fost cu nişte musafiri străini, să vizităm puţin judeţul Covasna. Am aflat cu 
bucurie că, slavă Domnului, poziţia noastră a fost de susţinere a domnului primar Antal 
Árpád-András. Este un sentiment foarte plăcut să ştii că membrii consiliului are sfânta 
obligaţie de a recunoaşte munca pe care a realizat-o domnul primar, şi faptul că străinii 



 

 

care nu au mai fost în Sfântu gheorghe de mai bine de 10 ani, au spus că oraul nostru a 
devenit foarte frumos, şi acest lucru se datorează şi domnului primar. În acest oraş, eu 
cunosc mai multe mii de persoane, căci am botezat mai multe mii, am confirmat mai mult 
de o mie, şi am înmormântat. Întâlninu-mă cu oamenii, din ce în ce mai des se formulează 
rugămintea către membrii consiliului de a face ceva, formulat aşa, simplu. Deci, să ne 
grăbim să fim alături de Antal Árpád, căci oraşul are nevoie de el. Eu personal, sunt 
complet alături de el. Căci, fiecare am este calificat de faptele sale, şi nu de vorbe, lucru pe 
care-l cunoaştem cu toţii. În această atmosferă de Vinerea Mare, cu speranţa ca vine 
Paştele, azi în piaţă am văzut că sunt nişte tineri acolo, care strâng semnături. A fost un 
sentiment foarte plăcut să văd că în acest oraş, nu numai maghiari au semnat, ci am văzut 
şi români care au semnat formularul. Este plăcut să ştii acest lucru. Un stat, o ţară, doar 
atunci poate fi fericită, dacă cetăţenii ei trăiesc în pace, iubire şi bucurie. Până acum, aşa 
am încercat să trăim în Sfântu Gheorghe, şi este obligaţia noastră sfântă de a trăi aşa şi în 
viitor. Doar atât, nu vreau să ţin predică, că atunci când marele reformator Martin Luther a 
fost foarte trist, nu vorbea, îl dureau toate cele, atunci soţia lui a luat creionul, şi a scris pe 
hârtie doar atât „Vivit”. Acest lucru înseamnă că „El trăieşte”. Avem credinţă că Dumnezeu 
trăieşte şi ne ajută, iar acum, în prag de Paşte, salut fiecare membru al consiliului, români 
şi maghiari deopotrivă, cu primele cuvinte ale lui Isus. El a rostit cuvintele „Pace vouă!”. 
Să avem sărbători paşnice, să trăim în pace, şi să ne facem treaba, susţinându-ne unii pe 
alţii pentru drepturile noastre. Mulţumesc, că m-aţi ascultat. Vă doresc Paşte fericit!” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului 
Incze Sándor pentru gândurile sale pline de compasiune. Fiind săptămâna mare, mi-am 
notat şi eu pe hummus frontalis anterior, să urez şi eu Sărbători fericite, tuturor creştinilor 
care cred în înviere şi în adevărul unic, personalizat, desăvârşit, mântuitor şi dumnezeiesc. 
Oricât de simbolic ar fi, gândul uman. a fost formulat în spiritul dreptăţii eterne şi valabile 
pentru toţi. Doreşte cineva să mai ia cuvântul? Doamna Pârvan Rodica, poftiţi.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Doar o completare la 
ce au spus colegii, în numele meu personal, evident al partidului pe care îl reprezint şi al 
românilor adevăraţi din Sfântu Gheorghe, vă doresc Sărbători fericite, linişte şi pace, şi 
probabil că după o lună, aceleaşi urări le vom primi din partea dumneavoastră. Să avem 
linişte, avem şi noi, se pare, pe lângă dumneavoastră, câte o zi liberă în care ne mai 
rezolvăm dintre probleme, sau ne mai odihnim, şi atunci vă doresc, încă o dată, sărbători 
cu bine şi să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.r.): „Sunt convins că vorbesc 
nu numai din partea mea, ci şi în numele consiliului. Mulţumim foarte frumos. (lb.m.): 
Mulţumim pentru prezenţă. Pentru intervenţii. Sărbători fericite!” 
 
 
 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 26.05.2016. 
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