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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 27 decembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – sat 
Chilieni, lipsind: Jánó Mihail, Magyarosi Imola-Piroska. 
 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. 1486/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului Sfântu 
Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, 
Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Bună ziua! Declar deschisă 
ședința. Avem un singur proiect de hotărâre pentru astăzi, vă doresc să vă întreb, înainte de acesta, 
dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? Nu? Bine, atunci să începem cu votarea Ordinii de zi 
în întregime.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Kelemen Szilárd-
Péter).  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
H.C.L 348/2018 privind aprobării solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului 
şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu 
Gheorghe, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Salutările mele tuturor la ședința 
extraordinară de astăzi și vă mulțumesc că ați acceptat într-un număr așa de mare, chiar într-un 
moment atât de ieșit în comun, nu este desigur o întâmplare faptul, că am convocat ședința de 
consiliu pentru un moment atât de neobișnuit. În ultimele săptămâni am dezbătut de mai multe ori 
în București problema stadionului din Municipiul Sfântu Gheorghe, am reușit să obținem faptul, că 
la ședința de guvern din săptămâna trecută guvernul a actualizat inventarul bunurilor, și s-a ajuns la 
acea convenție, promisiune și sper că se va ajunge în curând și la o decizie privind predarea către 
oraș a întregii baze sportive. Din acest motiv a fost necesară convocarea ședinței de consiliu de 
astăzi, pe de o parte, ca să solicităm ceea ce s-a aprobat săptămâna trecută din partea Guvernului, 
deci acele bunuri, actualizate săptămâna trecută de către Guvern, respectiv solicităm predarea 
întregii baze sportive. Practic imobilele aparținând patrimoniului public al Statului Român, aflate în 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului vor fi transferate în domeniul public al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, imobilul fiind proprietate publică de valoare națională va fi declarat 
în urma predării ca fiind proprietate publică locală. Mulțumesc frumos… Scuzați-mă, a fost 
importantă ca ședința să fie ținută dimineața, pentru că după ședință, voi pleca cu mașina la 
București, cu hotărârea care trebuie să aduc, pentru că mâine va fii ședință de guvern și sper că va 
putea fi inclus în ordinea de zi. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim pentru prezentare. 
Dacă sunt întrebări, observații în legătură cu proiectul de hotărâre? Domnule consilier Cochior 
Andrei!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Nu vă supărați, eu nu pot să înțeleg mai 



 

 

multe lucruri și aproape nu înțeleg nimic. Cică se solicită. Dacă Ministerul Tineretului și Sportului 
a băgat în dezbaterea Guvernului hotărârea de guvern cu nr. cutare din data cutare, care nu există. 
Însă n-aș dori eu să intru în subiect, din start vă spun, că nu sunt de acord, poate să-mi spună 
oricine, pentru că poartă o discuție și Ministerul Tineretului și Sportului cu cei de la Clubul Sportiv, 
că merge bine și nu sunt probleme. Pe mine mă șochează că de la terenul de fotbal a vrut să ia totul. 
OK. Închei cu o singură obiecție, cu care sper nu am greșit și nu voi greși. Acest Club Sportiv va 
păți și va ajunge acolo, unde a ajuns Gospodăria Agricolă: în foarte puțin timp va dispare. Pentru că 
și Gospodăria a fost semnat de un ministru care n-avea nicio răspundere că dacă ministrul este 
schimbat de ministrul Tineretului și trebuie să preia și nu este al ministru numit și este o 
brambureală, cine poate să semneze, cu ce drept semnează? Aș fi dorit, să fim informați exact, o 
hotărâre la Constanța s-a dat, pentru că știam, că este Constanța de acord, pentru că la noi este cu 
totul altceva. Acolo nu merge, pentru că sunt toate astfel și la noi este cu totul altceva. Sigur că 
votul meu nu contează, asta știu, dar n-am înțeles, de ce revenim la același subiect din nou. N-am 
înțeles. Vă mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. Domnule 
primar, vă rog!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Încerc să vă explic, de ce 
revenim, o spun în limba română, ca să nu fie eventualele probleme de traducere. Deci săptămâna 
trecută în ședința Guvernului s-a actualizat inventarul bazei sportive din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Având în vedere, că este un inventar actualizat, și noi trebuie să solicităm predarea 
acelui inventar actualizat. Tot așa nu ne-am înțeles, data trecută au ridicat această problemă și 
colegii liberali, că de ce luăm doar o parte, de ce nu luăm tot, până la urmă ne-am înțeles să luăm 
tot, sunt absolut convins, că orașul va avea de câștigat, că vom fi mai buni gospodari, decât a fost 
Ministerul, vom investi acolo în continuare și vom folosi baza în folosul comunității locale. Nu știu 
de ce considerați, domnule Cochior, poate ne explicați și nouă, de ce în Constanța vi se pare normal 
și în Covasna nu vi se pare normal să se predea această bază. Pentru că ați spus, că în Constanța vi 
se pare normal, în Covasna nu vi se pare normal, să știți că eu cred, că normal ar fi ca peste tot în 
țară să se predea și deja acest proces a început, o să se mai predea și în alte județe, acolo, unde se 
solicită și unde sunt garanții, că acele baze vor fi folosite în continuare pentru activități sportive, 
așa se va întâmpla foarte probabil. Eu cred că e un pas important și sper, că reușim să rezolvăm 
această problemă în viitorul apropiat și sper că veți susține și dumneavoastră acest proiect. Vă 
mulțumesc.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc, domnule primar! Un răspuns 
concret. În Constanța știți și dumneavoastră, fostul primar unde este, unde-i locul. Când ești un 
adevărat cetățean și ai respectat legile țării, nu fugi din țară. Vă mulțumesc!” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Bine. Acum nu ne vom gândi 
la acest aspect. Aș dori să votați proiectul de hotărâre sau să votați despre proiectul de hotărâre. Vă 
rog să porniți votarea!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe Ion, 
Pârvan Rodica), 1 consilier se abține (Cochior Andrei), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 391/2018. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Vă mulțumim frumos. Declar 
închisă ședința extraordinară de astăzi. La revedere!” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2019. 
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