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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 08 octombrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 1 reprezentant al 
satului Coşeni aparţinător Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András, lipsind: 
Magyarosi Imola-Piroska, Tischler Ferenc, Toth-Birtan Csaba, 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. 1178/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Bună ziua, bine ați venit 
la ședința extraordinară din ziua de azi. Sunt observații la Ordinea de zi, se înscrie cineva 
la diverse? Dacă nu, vă rog să votați în privința Ordinii de zi, sub forma actuală.  
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu votează lipsind din sală (Miklós Zoltán). 
 „Bun, s-a votat. Dacă sunt…Da, la Diverse nu s-a înscris nimeni, am înțeles. 
Propunem începerea ședinței, dacă la Diverse nu mai este nimeni. Bun.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind rectificarea HCL 
311/2018 pentru aprobarea majorării capitalului social al operatorului regional Gospodărie 
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Într-o ședință anterioară 
am aprobat H.C.L. nr. 311/2018 privind majorarea capitalului social al operatorului 
regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. În art. 2 s-a ivit o eroare materială 
în privința unei cifre, în continuare în tabelele din anexele H.C.L., care conțin divizarea, 
figurează datele corecte, din acest motiv solicităm corectarea H.C.L. cu cifrele corecte.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „S-a înscris la cuvânt 
domnul consilier Balint. Poftiți, vă rog!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat.” 
(lb.m.): Așa cum s-a dovedit acest fapt, graba nu aduce întotdeauna rezultate bune. (lb.r.) 
”Graba strică treaba”. (lb.m.): Așa cum spun colegii mei, deci s-a ivit o așa-zisă eroare 
conform redacturii, însă doresc să vă atrag atenția dumneavoastră asupra faptului, că votăm 
adeseori ca consilieri cu o majoritate 2/3 asupra unor chestiuni de genul dacă mai încheiem 
pentru o perioadă de 5 ani pentru o treaptă a unui teren de 1,7 m2 care se extinde într-un 
spațiu public, sau nu. În cazul de față este propusă la vot fără să aibă loc o dezbatere a 
comisiei economice o cheltuială de cca. 3.000.000,00 RON alocată din bugetului local al 
orașului. Doresc să descriu acest subiect într-un mod mai detaliat, deoarece orașul va 
scoate această sumă de 3.000.000,00 RON din propriul buzunar, care va fi asigurată 
oricum din banii contribuabililor. Deci s-ar fi cuvenit să clarificăm în cadrul unei ședințe 
de comisie circumstanțele care au rezultat la scoaterea rapidă a acestei sume uriașe, dacă ar 



 

 

exista eventual niște probleme de management la firma prestatoare sau și-au revenit prea 
târziu în fire, sosește imediat iarna și noi vrem abia acum să alocăm o sumă serioasă, care 
ar trebui cheltuită până la sfârșitul anului ori să facem ceva în acest sens. Deci ca să 
spulberăm zvonurile și îndoielile, eu solicit de la conducerea orașului să invite pentru 
ședința următoare pe directorul firmei prestatoare în vederea primirii unei imagini 
informative în privința situației financiare, a efectuării lucrărilor, a managementului, a 
compoziției acestuia, respectiv a remunerației acestor persoane din cadrul acestuia. Deci ca 
să știe orașul, cât costă această prestație, din ce se constituie și cum își desfășoară 
activitatea persoanele respective. Deci doresc să primim aceste informații pentru ședința 
următoare de la persoana responsabilă. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este în regulă. Vom invita 
așadar la o ședință următoare pe conducătorul operatorului regional Gospodărie Comunală 
S.A. După cum amintesc, în ședința anterioară domnul viceprimar a prezentat în mod 
detaliat circumstanțele care au cauzat această situație, din păcate lipsa forței de muncă 
rezultă faptul, că firmele își asumă niște lucrări pe care nu reușesc să le finalizeze până la 
termenul solicitat și aceste derapaje vor conduce la cheltuieli bugetare suplimentare, însă 
domnul viceprimar a explicat și faptul, că în cazul în care această sumă restantă nu va fi 
plătită, există pericolul real, ca sumele de finanțare primite vor trebui restituite 
finanțatorului, care desigur este o sumă mult mai mare și dorim să evităm această situație.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Dacă mai sunt propuneri 
legate de acest proiect? Atunci propun, să trecem la votarea acestui proiect.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 312/2018. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Vă mulțumesc. Nefiind 
înscrieri la Diverse, ședința de astăzi se încheie și vă doresc o zi bună, o săptămână bună, 
sănătate maximă la toată lumea!” 
 
 
 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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