
 

 

 
 
 
 
Nr. 60/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 19 februarie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
lal Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 1 reprezentant al 
satului aparţinător Municipiului Sfântu Gheorghe, Chilieni, d-na Vaszi Etelca, lipsind: 
Ambrus Zsombor, Kelemen Szilárd, Kondor Ágota, Tischler Ferenc, Zsigmond József. 
 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. 335/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m): ”Mulțumesc. Colegul 
care urmează să prezideze ședința este domnul Bálint József, deci îl rugăm să înceapă. Da, 
și vă rog să votați despre asta.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
48/2018. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Bună ziua, bine ați venit la 
ședință, stimați colegi consilieri prezenți și reprezențanți ai presei. Ședința extraordinară de 
azi are un singur punct pe Ordinea de zi privind numirea administratorului SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ S.R.L. și cu această procedură. Întreb dacă mai are cineva ceva de adăugat la 
Ordinea de zi. Nu, atunci vă rog să votați despre Ordinea de zi.  
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Mulțumesc, Ordinea de zi 
a fost aprobată de consilierii prezenți. Atunci îl rog pe domnul viceprimar Toth Birtan 
Csaba să ne prezintă proiectul.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
componentei iniţiale a Planului de selecţie pentru recrutarea administratorului SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ S.R.L. respectiv aprobarea constituirii comisiilor de selecție și de soluționare a 
contestațiilor în procedura de selecție a acestuia. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): ”La ședința din decembrie, 
consiliul local a aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea societății SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ S.R.L., hotărârea nu este completă până când nu este denumit administratorul 
societății, care face practic înregistrarea societății. S-a terminat licitația pentru selectarea 
companiei care asistă la procedura legală de selecție, și ca rezultat, conform contractului 
încheiat mai avem câteva sarcini, obligații: aprobarea planului de selecție, care se referă la 
calendarul termenilor legale pentru fiecare etapă, respectiv înființarea unei comisii, care pe 
baza recomandărilor profesioniștilor externi sau pe baza rezultatelor procedurii va denumi 
administratorul, și a unei comisii pentru soluționarea eventualelor contestații. Prezentul 
proiect de hotărâre se referă la acestea, vă rog să susțineți proiectul prin vot, ca să putem 
începe această procedură, care durează aprox. 50 de zile până când societatea va avea un 



 

 

administrator, va fi înregistrată și poate să-și înceapă activitatea. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Mulțumesc pentru 
prezentare. Întreb colegii, dacă are cineva întrebări, observații? Nu văd că ar avea cineva. 
Atunci în continuare vom vota pentru membri comisiilor. Prima comisie este cea care 
decide cine va fi administratorul societății. Primul este Bíró László, vă rog să votați despre 
domnul director, să fie membru de comisie...” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Următorul: domnul 
director Száraz György, să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Mulțumesc. Al treilea 
membru de comisie: consilier juridic Gecse Ágnes, să votăm și despre ea.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier s-a abținut de la vot. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”În continuare să votăm 
despre membrul care preia sarcinile secretarului în comisie, despre Szabó Kinga.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Mulțumesc frumos. Ca 
următorul pas, să votăm despre membrii comisiei care soluționează eventualele contestații, 
e vorba de 3 membri, primul este domnul viceprimar Toth Birtan Csaba, să votăm despre 
el.  
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Să votăm despre doamna 
juristă Morár Edith.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Iar la sfârșit despre 
Kolumbán Levente, care va fi la fel membrul acestei comisii.  
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Deci după ce am aprobat 
pe toate persoanele nominalizate să preia aceste sarcini, neavând alte observații, să votăm 
despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
49/2018. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m): ”Mulțumesc frumos. Alte 
puncte nu mai sunt pe Ordinea de zi, vă mulțumim pentru prezență, și vă urăm o după-
masă plăcută, 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 29 martie 2018. 
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