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 Încheiat azi, 31 mai 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 16 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare, Miklós András – Coșeni, Vaszi Etelca – Chilieni, lipsind Debreczeni László, 
Kelemen Szilárd-Péter, Kolcza István, Sztakics Éva-Judit.  
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziția emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 885/26.05.2017.  
 La ședință participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Toth-Birtan Csaba, viceprimarul municipiului Sfântu 
Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Dat fiind faptul că nu funcționează aparatul de vot, se votează prin ridicarea mâinii, 
președintele de ședință specificând cum s-a votat proiectul de hotărâre, dar nemenționând de 
fiecare dată nominal votul consilierilor locali. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) deschide ședința și dă 
cuvântul domnului primar. 
 Dl. primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.) propune introducerea pe Ordinea de zi 
a unui nou punct, punctul D1 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul 
Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația 
Pedagogilor Români din Județul Covasna în vederea finanțării premierii cadrelor didactice cu 
merite deosebite în anul școlar 2015-2016. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) supune la vot propunerea 
domnului primar. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica). 
 Se supune la vot Ordinea de zi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica). 
 Se trece la dezbaterea punctelelor de pe Ordinea de zi: 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: pentru actualizarea devizului general aprobat prin 
HCL 248/2014 privind actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Nefiind luări de cuvânt doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) 
supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NR. 188/2017. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: pentru actualizarea devizului general aprobat prin 
HCL nr. 131/2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Înfrățirii”, cu modificările și completările 
ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Nefiind luări de cuvânt doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) 
supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NR. 189/2017. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: privind rectificarea bugetului general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 



 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS are 2 propuneri de modificare a bugetului pe 
anul 2017 care sunt incluse în proiectul de hotărâre și pe care le supune votării separat. 
 Nefiind alte luări de cuvânt doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) 
supune la vot prima propunere de modificare a bugetului. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica),  
 Supune la vot și cea de-adoua  propunere de modificare a bugetului. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica),  
 Nefiind alte luări de cuvânt doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) 
supune la vot întregul proiect de hotărâre 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NR. 190/2017. 
 PUNCTUL D1. de pe Ordinea de zi: privind încheierea între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Pedagogilor 
Români din Județul Covasna în vederea finanțării premierii cadrelor didactice cu merite 
deosebite în anul școlar 2015-2016. 
 Nefiind alte luări de cuvânt doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) 
supune la vot întregul proiect de hotărâre 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (d-na Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NR. 191/2017. 
 

DIVERSE: 
 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.) prezintă o adresă venită din partea 
societății Potio Nobilis S.R.L. prin care aceasta solicită acordul Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe de a înregistra ca marca denumirea „Sanct Georgius” pentru 
produsele lor renumite de băuturi alcoolice. 
 Propune să se voteze pentru a vedea dacă sunt de acord în principiu sau nu cu această 
solicitare. 
   Se votează cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 1 consilier nu a 
participat la vot (d-na Pârvan Rodica). 
 Cere cuvântul dl. viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.) care informează 
consilierii asupra faptului că pe 9 iunie în cadrul Zilelelor Sportive la ora 14,00, va avea loc 
premierea sportivilor, și invită toți consilierii să ia parte la această festivitate. 
 Cere cuvântul dl. consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.) care în primul rând nu înțelege 
despre ce fel de „pălică” e vorba la cea despre care s-a cerut acordul de principiu. 
 Continuă cu problema izvoarelor de apă de la Șugaș Băi și dorește să afle dacă s-au 
făcut analize și când, fiindcă după părerea dumnealui cheltuieli au fost și dacă s-a făcut atunci 
să fie afișată data și rezultatul ultimei analize. 
 O altă problemă ridicată este propblema parcurilor, pe care consideră că nu sunt bine 
întreținute, de expl. pe str. Crângului și b-dul Gen. Grigore Bălan nu s-a cosit. 
 Ultima problemă ridicată este în legătură cu statuia Ostașului Român de la gară, „în 
luna iunie intră în reparație?” 
 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.) răspunde: calitatea apei este verificată de 
Direcția Sănătății Publice, ei verifică regulat acest lucru, la terenurile de joacă există un 
program de întreținere pe care la dl. Biró László se poate consulta pentru a vedea exact când a 
fost amenajate, iar la ultima problemă trebuie să verifice în ce stadiu se află. 
 Dl. viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.) răspunde la întrebarea d-lui Cochior 
cu privire la Ostașul Român, și anume că proiectul este dat la Biroul de investiții pentru a 
parcurge pașii care trebuie urmați și probabil se poate realiza până la 25.10.2017. 
 D-na consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.) are o observație în legătură cu parcurile, de 
obicei acolo există și containere, vin anumiți cetățeni, scotocesc pe acolo și lasă gunoaiele pe 
jos, ultima dată aproabe s-au bătut pentru ele, ar fi trebuit chemată Poliția Locală. Consideră 



că ar fi binevenită o ședință extraordinară la care să ia parte și șeful Poliției Locale, înainte ca 
lucrurile să se complice. 
 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.) îi răspunde că, cu siguranță o să-l invite 
pe șeful Poliției Locală și chiar și pe directorul Multi-Trans pentru discuții. 
 Dl. MIKLÓS ANDRÁS - delegatul satului Coșeni – (lb.m) ridică câteva probleme 
administrative legate de localitatea Coșeni, multe dintre ele s-au rezolvat, altele încă nu: în 
ultimele 2 săptămâni a vorbit aproape zilnic cu proiectantul casei mortuare, prin muncă 
voluntară s-a realizat un rond de flori și are rugămintea ca cisterna care circulă și stropește 
florile să meargă să stropească și acest rond. 
 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.) îi răspunde că în legătură cu întârzierea 
lucrărilor, există un termen pe care dacă proiectantul nu îl respectă se poate penaliza, restul 
problemelor ridicate se poate rezolva. 
 Dl. MIKLÓS ANDRÁS - delegatul satului Coșeni – (lb.m) mai menționează că a 
dispărut drapelul secuiesc, și consideră că e o situație gravă. 
 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.) îi răspunde că această problemă o va 
rezolva Poliția. 
 Cere cuvântul dl. consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r) care are o observație 
în legătură cu așa-zisa „Piață euro”, e mizerie acolo, se cară moloz, e ca o groapă de gunoi, și 
se întreabă dacă e vreun proiect sau e lăsat așa baltă. 
 Dl primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.) menționează că acolo sunt terenuri care 
sunt în administrarea Poliției și terenuri care sunt în administrarea municipiului, Poliția ar dori 
să ia în administrare acele terenuri pentru a amenaja o parcare, există discuții în acest sens și 
eventual se va realiza un schimb de teren. 
 Dl. viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.) mai adaugă că acolo este o diferență 
de nivel  și se încearcă umplerea cu deșeuri (moloz). Acest lucru se realizează cu știința 
Primăriei dar mai sunt și care transportă acolo deșeuri ilegal. Acolo este prevăzut un nod de 
circulație și un pod. Va verifica situația de acolo. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.) constatând că nu mai sunt 
alte înscrieri la luarea de cuvânt declară închisă ședința Consiliului local. 
 
 
 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 (extra)ordinare a Consiliului Local din data de 31 august 2017. 
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