
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 109/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 15 iulie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Cserey Zoltán-Mihály, Tischler Ferenc, Toth-
Birtan Csaba, Vajna László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
877/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár 
Tünde-Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Salutările mele tuturor la 
ședința extraordinară de astăzi! Vă rog să porniți aparatele de vot!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! De asemenea 
îi salut și eu pe colegii mei consilieri, reprezentanții presei nu sunt prezenți. Deoarece 
lipsește președintele de ședință și consilierul care ar trebui să înlocuiască, trebuie să votăm 
acum un președinte de ședință, eu aș propune pe domnul Zsigmond József, care ar fi 
următorul de pe listă, dar vă rog să votați cu votare secretă despre faptul, ca în lipsa 
domnilor Tischler Ferenc și Toth-Birtan Csaba, ședința de astăzi să fie condusă de 
următorul de pe listă, adică de domnul Zsigmond József.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Bine, atunci vă rog, 
să votați! Mulțumesc pentru încrederea acordată! Acesta este prima noastră ședință de 
consiliu convocată pe baza noului Cod administrativ, probabil, că ați observat anumite 
schimbări, una ar fi că se va ține ședință de comisie și în cazul fiecărei ședințe 
extraordinare, respectiv există o modificare foarte importantă: de acum încolo cine se află 
în situația unui conflict de interese, trebuie să și anunțe acest lucru, nu este de ajuns de a 
opri microfonului sau de a nu vota ci trebuie să fie și anunțat acest lucru. Aceasta este una 
dintre modificări, respectiv la votarea secretă va avea loc votare pe suport de hârtie, așa că 
acestea sunt modificările mai importante și atunci vă rog să votați despre Ordinea de zi, 
dacă acceptăm sau nu Ordinea de zi… Bine. Poftiți!” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Vreau să anunț, că la 
punctul nr. 2 nu o să particip la vot.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Cineva dorește să se înscrie la Diverse? Nu? Bine.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 



 

 

Contractului de finanțare nr. 12680/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între Județul 
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 
Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC, modificată prin Actul 
adițional nr. 1/2019. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Avem 
de modificat contractul de finanțare încheiat între Consiliul Județean Covasna, Consiliul 
Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC, în sensul că Asociația 
Clubul Sportiv Sepsi-SIC a solicitat regruparea sumelor, au fost capitole unde s-au efectuat 
economisiri, au rămas bani neutilizați, respectiv au fost capitole, unde este nevoie de mai 
mulți bani, se solicită regruparea acestor sume și modificarea termenului de expirare al 
contractului. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Văd că aveți o 
întrebare.” 
 (lb.r.): „Domnul consilier Comăneci, poftiți! Sunteți înscriși, nu?” 
 (lb.m.): „Bine, am înțeles. Mulțumesc frumos. Bine, întrebări, dacă sunt? Comisiile 
de specialitate nr. 1, 5 și 6 și-au dat avizul favorabil pentru acest proiect de hotărâre, vă rog 
să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
237/2019. 
 ”Mulțumesc frumos.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării 
din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate 
publică, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Ar 
trebui să modificăm regulamentul programelor sportive de utilitate publică, în baza 
prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, respectiv actualizată în temeiul 
celor prevăzute în Ordinul nr. 664/2019, despre acesta este vorba în proiectul de hotărâre, 
mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Comisiile de 
specialitate nr. 1, 5 și 6 și-au dat avizul favorabil pentru acest proiect de hotărâre, iar 
desigur aici este valabilă sesizarea domnului Comăneci, că dânsul nu va participa la vot. 
Dacă sunt întrebări? Da, trebuie desemnate trei persoane. Adică de două ori trei persoane. 
Trei în comisie, iar încă trei în comisia de contestații. Deci puteți veni cu propuneri…dacă 
aveți propuneri? 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să propunem 
pentru comisie pe domnii consilieri Kelemen Szilárd, Csatlós László și Bálint Iosif, iar 
pentru comisia de evaluare a contestațiilor pe domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba, 
respectiv pe domnii consilieri Kolcza István și Gheorghe Ion.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Acum se vor 
distribui buletinele de vot necesare pentru votarea secretă, vă rog pe toți, să completați 
numele, vă citesc încă odată numele propuse, adică voi aștepta mai întâi să primească toată 
lumea buletinele de vot, iar apoi aveți de bifat câte unul cu X dacă sunteți de acord sau nu 
cu numele respectiv… Bine, deci vă spun lista de nume: la nr. 1 a fost propus pentru 
desemnare Kelemen Szilárd, nr. 2 Csatlós László, iar nr. 3 Bálint Josif. Acum vă spun 
membrii propuși pentru comisia de evaluare: domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba, 
Kolcza István și domnul consilier Gheorghe Ion. Dacă cineva este gata cu completarea și 
votarea, atunci în această cutie se poate depune buletinul de vot. Este importați să bifați cu 



 

 

X caseta în cauză după nume sau să treceți înăuntru un DA sau un NU. Dacă ați reușit cu 
completare, puteți să depuneți buletinele de vot în cutie… Vă întreb, dacă toată lumea a 
bifat cu X la DA sau la NU?... Bine. Toată lumea și-a depus votul său?... Toți cei șase 
membri propuși au fost aleși cu 15 voturi în cele două comisii, așa că acum vă rog să votați 
proiectul de hotărâre în întregime!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 238/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal ”Zonă rezidențială strada József Attila” Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Proprietarii terenurilor 
situate în prelungirea străzii József Attila doresc transformarea, respectiv reglementarea 
zonei respective din extravilan în intravilan în scopul efectuării unor lucrări de construcție, 
planul se ocupă cu modificarea destinației, defalcare, precum amenajarea posibilităților de 
circulație și de parcare. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Comisia de 
specialitate nr. 2 și-a dat avizul favorabil, comisia nr. 5 de asemenea a aprobat cu 1 
abținere proiectul, dacă aveți întrebări, atunci puteți face acest lucru. Dacă nu sunt, vă rog 
să votați!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier se abține (Cochior Andrei), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 239/2019. 
 ”Mulțumesc frumos.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării 
unei grupe de educaţie timpurie ante-preşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
“Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În cadrul Grădiniţei cu 
Program Prelungit “Napsugár” Sfântu Gheorghe funcționează cinci grupe de educaţie 
timpurie ante-preşcolară, sunt foarte populare și se depun din ce în ce mai multe solicitări 
din parte părinților către direcțiunea instituției. Deja au fost depuse 71 de cereri la această 
instituție și deoarece nu ar trebui să existe un număr mai mare de 10 copii într-o grupă, ca 
urmare este nevoie de grupa a șasea, nefiind aduși toți copii la creșă, deci ar trebui să 
formăm în mod neapărat și o al șaselea grupă, dorind să îndeplinim solicitarea tuturor 
părinților. Crearea celei de al șaselea grupe presupune constituirea a patru posturi, două 
didactice și două nedidactice, pentru care am primit aprobarea Inspectoratului Școlar al 
Județului Covasna, însă ca și în cazul celorlalte grupe, finanțarea salariilor pentru grupele 
educaţie timpurie ante-preşcolară trebuie asigurată de Consiliul Local Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare, comisiile de specialitate 1,4 și 5 și-au dat avizul favorabil. Dacă cineva are 
întrebări, puteți face acum acest lucru, dacă nu sunt întrebări, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
240/2019. 
 ”La diverse s-a înscris domnul consilier Comăneci, aveți cuvântul!” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, mulțumesc, bună 
ziua. Vreau să întreb, dacă la Liceul ”Mihai Viteazul” poate să mai spună domnul primar 
ceva de reabilitarea liceului.” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci sunt în diferite faze ale 
procedurii de licitație, în momentul în care vom încheia un contract de execuție, vă voi 
anunța. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Bine, vă 
mulțumesc tuturor pentru participare, vă doresc tuturor o după 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 27 iunie 2019. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR 
          Zsigmond József                 Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 


