
 

 

 
 
 
 
Nr. 77/2018 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 20 septembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 12 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Bálint Iosif, Csatlós László, Comăneci Liviu-Vasile, Cserey 
Zoltán-Mihály, József Álmos-Zoltán, Kondor Ágota, Magyarosi Imola-Piroska, Pârvan 
Rodica, Vajna László. 
 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. 1095/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul muncipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele colegilor consilieri, reprezentanților presei prezenți la ședința extraordinară 
de astăzi. Aș dori să vă rog mai întâi să porniți aparatele de vot. Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are observații înainte de Ordinea de zi? Are cuvântul domnul viceprimar Toth 
Birtan-Csaba și a dl. primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): ”Astăzi aș dori să iau 
cuvântul în mod extraordinar înainte de Ordinea de zi, fapt care nu s-a întâmplat în ultimii 
zece ani, dar înainte să solicit să iau cuvântul înainte de Ordinea de zi, aș dori în primul 
rând să transmit salutările mele celor prezenți, lui Kolumbán Örs și părinților lui, domnul 
deputat Kulcsár-Terza József, precum reprezentanților presei. Mai întâi predau cuvântul 
doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit ca să salutăm pe tânărul premiat iar apoi voi lua 
cuvântul înainte de Ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Cine are 
observații privind Ordinea de zi?” 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Aș dori includerea unui 
punct pe Ordinea de zi la Diverse. Săptămâna viitoare va fi prezent doar unul dintre cei doi 
membri reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a firmei SEPSIIPAR SRL, iar 
fiind decizii importante de luat, trebuie să includem pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre 
legat de împuternicirea membrului prezent la AGA.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Vă rog să votați punctul suplimentar în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumesc frumos. Vă rog să votați acum Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumesc. Și înainte de a trece la Ordinea de zi, predau cuvântul doamnei 
vicperimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Weekend-ul trecut a avut 



 

 

loc la Budapesta ediția a XI-a Concursului național de galop numit “Nemzeti Vágta” la 
care Municipiul Sfântu Gheorghe a participat încă din perioada începuturilor, chiar dacă 
până acum nu am reușit să obținem un rezultat așa de bun în cursele mari de galop, ne 
bucurăm foarte mult că galopul micului husar din anul acesta a fost câștigat de Kolumbán 
Örs din Municipiul Sfântu Gheorghe, din acest motiv l-am invitat împreună cu părinții lui 
ca să-l felicităm și în fața Consiliului Local pentru faptul, că a reprezentat orașul nostru și a 
adus glorie orașului nostru. Îl rog pe domnul primar să înmâneze micului nostru călăreț 
diploma de merit pregătit pentru Kolumbán Örs, respectiv certificatul unui premiu în bani 
în valoare de 500 RON și să-l aplaudăm cu toții!” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Felicitări lui 
Kolumbán Örs și familiei sale! Predau cuvântul domnului viceprimar Toth Birtan-Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Mulțumesc, domnule 
președinte! Iau cuvântul înainte de Ordinea de zi, experiența legată de participarea mea la 
ședința satului Coșeni fiind încă foarte proaspătă. Toți ați aflat desigur din presă ce s-a 
întâmplat acolo, respectiv au fost martorii premiselor în cursul participării la ședința 
precedentă, atunci când un punct de ordine a trebuit să fie scos de pe Ordinea de zi, cu 
scopul de a prezenta mai exact comunității din Coșeni conținutul acestuia. Alaltăieri am 
încercat să procedăm în acest sens, după cum știu și nu pot să trec cu vederea faptul că, 
după opinia mea, colegul meu, Miklós András nu a procedat în privința organizării acestei 
întâlniri a satului potrivit așa cum atribuțiile și drepturile sale în calitate de responsabil de 
sat i-ar fi impus să procedeze. Eu aș dori să-mi exprim nemulțumirea în legătură cu două 
lucruri. Primul ar fi că am încercat să organizăm această întrunire a satului în așa mod ca să 
ajungă invitația noastră la fiecare familie din Coșeni, am imprimat-o și am depus prin 
curierul Primăriei în fiecare cutie poștală, nu am formulat nicio solicitare pentru 
confirmarea conținutului acesteia prin sistemul de amplificare a satului, această veste a 
putut să ajungă prin presa scrisă, prin radio la oameni, eu sunt de părere că faptul că a 
confirmat prin sistemul de amplificare a satului și acest lucru a avut un ecou în cursul 
întrunirii de sat, pune chiar sub îndoielii că a efectuat acest lucru în mod obiectiv și nu 
distorsionat, chiar dacă au fost participanți care au pus întrebări sincere experților, am 
simțit prezența unei atmosfere înjositoare și nu sunt bineveniți cei care se interesează 
numai, fără a avea o opinie impusă deja de cineva și pot să-mi închipui că distorsiunea de 
informații a contribuit la prezența unor persoane cu o opinie anume la întrunirea de sat. 
Acesta este primul lucru pe care am de criticat, deci dacă nu ar fi fost organizat și ar fi fost 
nevoie de acest lucru, atunci am fi transmis această solicitare pentru acordarea acestei 
asistențe prin sistemul de amplificare a satului, însă deoarece nu am transmis nicio 
solicitare în acest sens, informația transmisă în acest mod s-ar putea să fie distorsionată. 
Celălalt lucru care poate fi citit și în presă se referă la faptul că colegul nostru Miklós 
András nu a fost informat despre faptul că personalul Primăriei s-a dus și a verificat 
terenul, nu cunosc nicio localitate unde, dacă cineva dorește să-și verifice propriul său 
teren, să aibă nevoie de aprobarea primarului, a Consiliului Local, sau a d-nei secretar în 
acest sens, deci este un fapt firesc ca angajații Primăriei să verifice terenul Primăriei în 
privința unor criterii de eligibilitate de către diferiți experți și persoane interesate. Nu 
doresc să continui cu prezentarea circumstanțelor întrunirii, având în vedere, că 
nemulțumirea unor locatari din Coșeni este, conform rezultatului întrunirii, de activitatea 
de până acum a Primăriei. Domnul primar este îndreptățit să răspundă la aceste probleme 
mai vechi, unele chiar de o vechime de peste 10 ani. Mulțumesc frumos. Aceste lucruri am 
avut de menționat.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 



 

 

frumos. Domnul primar are cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am vrut 
să luăm cuvântul înainte de Ordinea de zi, deoarece considerăm ca fiind un lucru deosebit 
de grav ceea ce s-a întâmplat și sunt de opinia că este responsabilitatea și sarcina fiecăruia 
dintre noi să încercăm măcar să spălăm, pe cât posibil, rușinea asta, pentru că nu pot s-o 
numesc altfel, de pe fața comunității din Coșeni. Sunt convins, pe de o parte, de faptul, că 
majoritatea oamenilor din Coșeni nu se comporta așa, cum am putut observa la întrunirea 
respectivă de sat, la care nu am participat personal și mulțumesc frumos doamnei 
directoare Vass Marika, respectiv domnului viceprimar Toth Birtan-Csaba, că au participat 
la această dezbatere, însă nu pot să trec cu vederea ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt 
primarul acestui oraș de 10 ani, dar nu am întâlnit așa ceva ca să se deruleze o campanie de 
incitare la ură împotriva unor copii. Acest lucru este în totalitate inacceptabil pentru mine 
și mi-e rușine în locul acelor persoane, care și-au formulat unele lucruri, care au fost 
dezbătute în acea întrunire. Și aș dori să cer iertare de la fiecare copil care se află într-o 
situație dificilă în acest oraș și care așteaptă ajutorul nostru, să-i rezolvăm problemele în 
loc să le excludem și să derulăm o campanie de incitare la ură împotriva lor. Și da, trebuie 
să dăm glas și faptului că avem probleme și cu responsabilul de sat. A trebuit să admitem 
acest lucru. Pentru că responsabilitatea unui conducător este să convingă în anumite cazuri 
acele persoane care doresc investigare la ură și nu să le conducă. Deci este o chestiune 
foarte importantă, s-a întâmplat odată, de zece ori, de o sută de ori, că am luat și niște 
decizii nepopulare în scopul interesului public, fiindcă a trebuit să mergem mai departe și 
să rezolvăm probleme importante. Nu este admis, după părerea mea să preluăm conducerea 
majorității, deși nu cred că a fost vorba de majoritatea din Coșeni, a guralivilor, a celor 
care exclud, care incită la ură. Deci nu acesta este sarcina unui conducător, responsabilul 
de sat nu are sarcina să fie purtătorul de cuvânt al unui cerc strâns în fața consilierilor, ci să 
joace rolul de mediator. Acesta ar fi fost chestiunea cea mai importantă. Dacă nu putem 
juca acest lucru, atunci nu suntem destul de maturi ca să deținem o funcție de o importanță 
așa de semnificativă. Deci să gândim la faptul, că acești copii au trăit la etajul al IV-lea al 
unui bloc de patru etaje. Dacă această instituție a reușit să funcționeze de 12-13 ani la 
etajul al IV-lea al unui bloc de patru etaje, atunci ce necazuri ar fi cauzat comunității din 
Coșeni? Deci vă spun sincer că această mentalitate nu îmi amintește de satul tradițional 
secuiesc. Poate că eu am o problemă, dar noțiunea de satul tradițional secuiesc nu 
înseamnă pentru mine, să avem această atitudine față de niște copii neajutorați. Nu vă spun 
aceste lucruri pentru că dorim să impunem o decizie satului Coșeni. Nu vom impune 
satului Coșeni această decizie, am pus-o deoparte, am renunțat la aceasta, nu dorim să 
trimitem acești copii printre oameni de acest gen. Deci să fie clar acest lucru, nu doresc ca 
acești copii să conviețuiască într-un sat cu oameni care și-au formulat aceste opinii. Și 
vreau să subliniez din nou, nu facem generalizări, sunt convins de faptul că 90% din 
comunitatea satului Coșeni nu gândește așa și nu are această atitudine față de această 
problemă. Domnul viceprimar a semnalizat și faptul, că au criticat nepăsarea orașului față 
de Coșeni. Desigur, știu, toată lumea poate să aibă ceva de reproșat, cei din Coșeni, 
Chilieni, Câmpul Frumos, Sfântu Gheorghe, deoarece nu sunt soluționate toate problemele, 
nici la Coșeni, nici la Chilieni sau Câmpul Frumos, nici altundeva. Dar vreau să vă atrag 
atenția asupra câteva lucruri, care s-au întâmplat în ultimii ani la Coșeni. Construcția 
rețelei de apă, renovarea Casei de cultură, construcția stației de autobuze, cumpărarea 
acestui sistem de amplificare utilizat de dvs. s-a realizat de asemenea prin Primăria Sfântu 
Gheorghe, finanțările virate către satul Coșeni în cadrul programului Porți Secuiești, 
renovarea grădiniței, a terenului de sport, schimbarea gardului, renovarea exterioară, 



 

 

repararea acoperișului Bisericii reformate, cheltuielile de proiectare a casei mortuare și 
menționez doar în paranteză că nu suntem noi de vină pentru faptul că nu s-a construit casa 
mortuară, știm foarte bine, că Primăria a încercat în mod continuu, de 8-9 ani, au existat 
probleme de natură judiciară, nu am dispus de nici un teren ca să putem începe lucrările de 
construcție. Dezvăluie de fapt foarte multe despre imaginea despre viitor a unei comunități 
faptul că casa mortuară este mai importantă decât o grădiniță sau o școală. Am întocmit 
planurile de modernizare a iluminatului public, pe parcursul ultimilor 10 ani am finanțat în 
mod continuu cheltuielile de funcționare a echipei de fotbal, organizarea Zilelor satului, 
lucrările de întreținere a drumurilor publice, funcționarea iluminatului public, avem un 
contract de 2,2 milioane de RON pentru sistemul de canalizare, acesta fiind deja finalizat 
în proporție de 70%, deci am cheltuit pe comunitate multiplul impozitelor plătite de 
locatarii din Coșeni Primăriei Sfântu Gheorghe. Multiplul acestor sume s-au investit în 
dezvoltarea satului, nu dublul acestora! Nu s-au soluționat toate problemele și nici nu vor fi 
soluționate nici într-un termen de șase luni, un an sau doi ani. Dar nu se pot pune la un loc 
campania de incitare la ură împotriva copiilor și dezvoltarea regională. Sunt două lucruri 
diferite. Așadar eu aș dori foarte mult, ca majoritatea liniștită, fiind convins că există și la 
Coșeni acea majoritate liniștită, care nu și-a exprimat opinia sa în privința acestei chestiuni, 
să aibă ocazia de a-și exprima propria sa opinie în anumite circumstanțe. Și aș dori foarte 
mult ca în Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe să nu fie prezent doar un om 
care reprezintă doar punctul de vedere al unei minorități, ci unul care și-ar asuma atribuțiile 
în scopul cărora trebuie să fie prezent aici, sau sarcina pentru care a venit aici, pentru că nu 
cred, că acesta ar fi în prezent cea mai mare problemă a comunității satului Coșeni. M-am 
simțit foarte rău și mă simt rău în continuare din cauza acestei situații. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos, domnule primar! Are cuvântul domnul Miklós András.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS – reprezentant sat Coșeni (lb.m.): „Aș dori să 
răspund doar pe scurt. Încă odată nu doresc să reiau cele spuse și în cursul ședințelor 
anterioare. Eu nu m-am simțit bine nici atunci când Primăria a decis organizarea acestei 
întruniri sătești și am zis deja domnului viceprimar și înaintea întrunirii, că se poate 
întâmpla orice, eu cunosc oamenii din Coșeni. Răspunsul meu scurt în legătură cu 
comunicare prin sistemul de amplificare a satului. Nu am desfășurat o anti-campanie, ci 
așa au fost obișnuiți cei din Coșeni, nu din vremea mea, ci antecesorul meu, pe care nu-l 
condamn pentru acest lucru, ei fiind obișnuiți cu anunțarea știrilor prin sistemul de 
amplificare. Doamna respectivă care a afirmat că am desfășurat o anti-campanie, nici nu 
locuiește măcar la Coșeni, nici nu a putut auzi ce am anunțat. De aceea am întrebat de la 
săteni, ce i-am anunțat prin sistemul de amplificare. Nu vreau să influențez pe nimeni, rog 
pe toată lumea să vină la întrunire. Eu aș fi dorit ca să fie plină casa de cultură și să 
prezinte toată lumea opinia sa personală. Nu a ieșit bine. Nu sunt mulțumit nici eu de cele 
întâmplate. Sincer am și eu un sistem nervos, am un copil acasă care mă așteaptă, trebuie 
să țin cont și eu de hotarele meu, fiind și eu o ființă umană. Însă nici presa, nici Primăria nu 
vorbește despre cealaltă față a lucrurilor, eu am încercat să atrag atenția asupra acestor 
aspecte, am primit mai multe reproșuri în cursul ședințelor anterioare de genul că îi 
stigmatizez pe acești tineri. Nu îi stigmatizez, nu este vina lor că au rămas orfani, nu doresc 
să repet din nou, însă ar trebui verificate în pic aspectele reproșate de oamenii din Coșeni. 
Dacă considerați că nu sunt omul potrivit pentru conducerea comunității din Coșeni, acest 
lucru se poate rezolva în curând, și pe mine mă așteaptă cineva acasă, așa că am și eu 
sistemul meu nervos vulnerabil, cu limitele sale ca om. Mulțumesc frumos. Nu mai 
doresc...” 



 

 

 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Domnul primar are cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Eu după finalizarea studiilor 
universitare, am lucrat câțiva ani în cadrul sistemului de protecția al copilului. Deci 
credeți-mă, că cunosc acest sistem, atât latura pozitivă, cât și cea negativă a acestuia. Dar 
să primim într-o asemenea manieră niște copii neajutorați, aflați în dificultate și cu o astfel 
de atitudine, eu nu pot să accept ca om, oricine să fie persoana cu această mentalitate. Și eu 
reușesc să înghit foarte greu afirmația care, să admitem că chiar a apărut efectiv în presa 
scrisă această afirmație, potrivit căreia comunitatea nu dorește această instituție concluzia 
articolului respectiv a fost, că, integrarea acestor tineri ar fi mai ușor în mediul urban, eu 
nu sunt de acord cu aceasta, nu sunt bineveniți acești copii la Coșeni și acest lucru nu va fi 
bine nici pentru ei. Deci eu reușesc să înghit doar foarte greu această afirmație, că copii 
aflați în dificultate nu sunt bineveniți la Coșeni. Am fost printre cei care au inițiat acest 
proces în urmă cu 20 de ani, care a avut ca obiectiv renunțarea la aceste instituții mamut și 
transformarea acestora în case de tip familial, acum ajungem la finalul acestui proces de 
eliminare a ultimilor instituții în care au rămas încă mai mulți copii și de transformare a 
acestora în centre de plasament de tip familial, vorbim deci de un proces pozitiv, noi în 
prezent vom angaja la Primărie tineri care provin din acest sistem, deci pentru mine mi se 
pare o mentalitate așa de irațională, schizofrenică, că în timp ce Primăria se străduiește pe 
de o parte să angajeze astfel de tineri, pe de altă parte există o parte a comunității cu 
această atitudine față de ei. Eu vă spun sincer, că sunt absolut șocat. Și sunt absolut șocat 
de faptul că dumneavoastră nu v-ați străduit să convingeți pe acei lideri guralivi, care au 
fost împotrivă sau să încercați să-i liniștiți, ci v-ați angajat într-un fel ca fiind conducătorul 
acestora. M-ați dezamăgit.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul 
consilier Gheorghe Ion dorește să-și ia cuvântul.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Vă mulțumesc. Și data trecută am 
exprimat verbal acest aspect, despre discriminare, care se face acestor copii nevinovați. Și 
dacă s-a tot ivit discuția, cred că Consiliul va lua în discuție și va urmării amplasarea 
acestuia, care trebuie neapărat făcut undeva, dacă la Coșeni nu se mai poate. Trebuie găsit 
o soluție pentru a ajuta acești copii, ca să poate fi integrați și să fie ajutați. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Domnule primar?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci am purtat chiar și azi 
discuții cu doamna director Vass, încercăm să găsim soluție în Sfântu Gheorghe ca să 
rezolvăm această problemă, din nefericire, orașul nu are în proprietate terenuri, pentru că în 
Sfântu Gheorghe s-au mai construit, deci nu este primul caz, în care noi dăm teren pentru 
Protecția Copilului ca să construiască case pentru copii. Și pe strada Borvíz există o 
instituție, tot noi am dat acel teren pentru Direcția de Protecție a Copilului ca să 
construiască acel cămin. Deci vă spun sincer, parcă ne-am fi transferat în secolul XIX-lea 
de câteva zile, așa mă simt. Sau al XVIII-lea.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru observații. Doresc să încep cu punctele pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea sistemului de iluminat public 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 2”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În cadrul apelurilor de 
proiecte nr. 3.1.C.- Iluminat Public al Programului Operațional de Dezvoltare am depus 



 

 

deja o ofertă, care din întâmplare au fost chiar construirea întregului sistem de iluminat 
public din localitățile Coșeni și Chilieni. Lotul 2 conține schimbarea rețelei de iluminat 
public și eficientizarea energetică a 10 străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe. Aceste 10 
străzi sunt: Fânului, Sporturilor, Lunca Oltului, Pescarilor, Mikes Kelemen, Lázár Mihály, 
Salcâmilor, Császár Bálint, Textiliștilor, Livezii. Sunt finalizate indicatoarele tehnico-
economice ale acestui lot, valoarea totală a investiției este de 4.327.584,22 RON. În cazul 
în care vom reuși să depunem această ofertă, vom pregăti încă două loturi până la termenul 
de 18.10.2018.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru prezentare. Nu sunt observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 275/2018. 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos! Neavând cvorum, retragem punctele nr. 2-9 de pe Ordinea de zi. Doamna Sztakics 
Éva-Judit are cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Da, deci ar fi necesare 14 
voturi pentru proiectele de hotărâre nr. 2-9, din acest motiv acestea vor fi prezentate 
probabil în cadrul ședinței din joia viitoare. Nu voi fi prezentă, însă îl rog pe domnul 
viceprimar să prezinte proiectele de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor 
terenuri situate în strada Borvíz în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale pentru 
tineri, cu scopul de a obține autorizațiile necesare și de a începe lucrările de construcție.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „În regulă. 
Atunci avem doar punctul D1, desemnarea persoanei mele pentru o perioadă de o 
săptămână în scopul participării în Adunarea Generală a Acționarilor a firmei SEPSIIPAR 
SRL.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind împuternicirea 
temporară a consilierului local Debreczeni László pentru reprezentarea municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă domnul 
viceprimar Toth Birtan-Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Având în vedere faptul, că 
există o decizie importantă de luat în cadrul firmei SEPSIIPAR SRL, deoarece expiră 
mandatul administratorului numit în mod provizoriu, din acest motiv este necesar să-l 
împuternicim pe colegul nostru, Debreczeni László pentru a reprezenta singur, în numele 
Primăriei, această decizie a noastră.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Vă rog, să votați! 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 276/2018. 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Am aprobat cu 12 voturi pentru. Nu am întrebat dacă cineva ar fi dorit să se înscrie 
la Diverse, sau dacă ar fi avut observații. Dacă nu, atunci vă mulțumesc pentru participare, 
ședința se încheie, vă doresc o amiază plăcută!” 
 

 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 25 octombrie 2018. 
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