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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 31 august 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 18, 
lipsesc consilier: Bujdosó Albert-Zsolt, Ivan Niculae-Gheorghe, Klárik Attila.  

La şedinţă participă conform legii: Kulcsár Tünde – secretar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Rog colegii să-şi 
cupleze aparatele. Bună ziua. Deschid şedinţa extraordinară de astăzi. Salut pe 
doamnele consilieri, doamna viceprimar, doamna secretar, colegii. Singurul punct de 
pe Ordinea de zi din şedinţa de astăzi va fi: proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Strategia de dezvoltare locală: bună guvernare şi parteneriat” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, prezentată de doamna Sztakics Éva Judit, viceprimar şi 
al doilea punct va fi punctul de Diverse. Vă rog dacă vrea să ia cuvântul cineva la 
acest punct, atunci să se prezinte acum. Domnul Ferencz Csaba, domnul Guruianu 
Mădălin Doru. Mulţumesc. Atunci s-o auzim pe doamna Sztakics Éva Judit 
prezentând punctul 1.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Salut pe toată lumea. Vă 
mulţumesc că ne onoraţi cu prezenţa şi pe scurt prezint proiectul de hotărâre, după 
care puţin mai detaliat reprezentantul firmei consultante va prezenta acest proiect. 
Deci Ministerul Administraţiei şi Internelor prin programul operaţional a dezvoltării 
capacităţii administrative a lansat un proiect la care ne-am gândit să luăm parte. Acest 
proiect are patru direcţii, şi anume: dezvoltarea urbană, marketing urban, protecţia 
mediului şi calitatea deciziilor. În acset sens am pregătit un proiect a cărui valoare 
totală, fără TVA este de 607.000 lei, 2% este acordul propriu, însumând 12.134 de lei. 
Pentru acesta cerem acordul dumneavoastră. Proiectul în sine se va derula timp de 12 
luni şi are în componenţă cursuri pentru personalul administraţiei locale, consultanţă 
cu populaţia în vederea elaborării strategiei în cele patru direcţii despre care am 
povestit. Acum îl rog pe reprezentantul firmei consultante să prezinte puţin mai 
detaliat proiectul.” 
 Doamna BÁLINT ANDREA: (lb.r.) „Bună ziua, mă numesc Bálint Andrea, 
sunt consultantă la firma OTP Consulting din Miercurea Ciuc. OTP Consulting este o 
firmă care se ocupă cu consultanţă şi asistenţă tehnică pentru scrierea unor proiecte 
pentru fonduri structurale, inclusiv fonduri externe, având rezultate foarte bune în 
regiunile din toată ţara, am scris foarte multe proiecte, proiecte strategice, proiecte 



economice dar şi sociale. Punctul de lucru din Miercurea Ciuc vizează judeţele: 
Mureş, Cluj, Covasna şi Harghita. În mare parte deja doamna viceprimar a spus 
punctele principale ale proiectului. Titlul proiectului este de: strategie de dezvoltare 
locală, bună guvernare şi parteneriat. Acum eu o să vă spun numai despre proiectul în 
sine, pentru că conţinutul a fost elaborat de colegul meu, care este specialist în 
strategie de dezvoltare urbană durabilă. Deci eu acum o să vă povestesc puţin numai 
despre structura proiectului şi anumite principii care sunt incluse în proiect. Cum a 
spus doamna viceprimar bugetul alocat proiectului de programul operaţional a 
dezvoltării capacităţii administrative este în total de 2 miliarde şi jumătate de lei 
vechi. Acum în proiectul de faţă am propus să elaborăm un proiect care are un procent 
total de 600,67 de mii de RON, la care se adaugă o contribuţie proprie de 2%. Cum a 
spus şi doamna viceprimar noi acum cerem să aprobaţi contribuţia aceasta de 2%, dar 
Guvernul României prin investiţii o să returneze aceast 2%. Dacă ne gândim bine 
contribuţia această de 2% cu care o să contribuie primăria la acest proiect este foarte 
mică vis-a-vis de infrastructura care o să se realizeze din fondul programul 
operaţional. Programul vizează practic planul de acţiune, primul pe care l-am elaborat 
cu o consultaţie pe care a avut firma noastră cu doamna viceprimar, cele patru 
domenii prioritare sunt: dezvoltare urbană, marketing intern şi marketing extern, 
protecţia mediului şi calitatea deciziilor. Pe lângă scrierea a patru planuri de acţiune şi 
o strategie de dezvoltare locală, care o să fie o strategie care va dura 20 de ani, 
proiectul are două puncte forte pe care trebuie să le menţionăm: proiectul vizează 
cursuri pentru personalul administraţiei publice locale în aceste patru domenii. 
Cursurile vor fi de 40 de ore şi se vor ţine de profesionişti în domeniu. Noi 
considerăm că aceste cursuri sunt foarte eficiente în dezvoltarea locală. Un alt punct 
care trebuie menţionat din acest proiect este strategia aceasta pe care dorim să o 
elaborăm şi să o implementăm nu o să fie o strategie numai pe hârtie, pentru că noi 
am scris proiectul într-un fel în care trebuie să implicăm şi punctul ţintă, adică 
populaţia din Sfântu Gheorghe. Deci considerăm că o să fie o strategie foarte 
interactivă cu populaţia. Noi considerăm că un proiect pe care dorim să-l 
implementăm are succesiuni numai atunci când specialiştii care îl vor implementa 
sunt realmente profesionişti.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Mulţumesc, are cineva 
de adăugat ceva? Întrebări? Doamna consilier Bereczki Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Mulţumesc. Aş vrea să 
concretizez că acei 2% este 2% din cheltuielile eligibile, deci contribuţia proprie. Am 
două întrebări în legătură cu proiect. Prima întrebare ar fi că de ce nu a elaborat 
proiectul Biroul de Proiecte. Cât a costat Consiliul elaborarea acestui proiect? A doua 
întrebare este că în proiect apare că strategia de dezvoltare de 20 de ani va fi întocmită 
de către o firmă locală. Mai exact la care firmă v-aţi gândit în elaborarea unei strategii 
de dezvoltare locală a municipiului. Atât aş fi vrut, mulţumesc. (repetă şi în lb. 
română)” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit.” 



Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Da. Deci răspund 
întrebărilor. Actualmente biroul de proiecte acuma lucrează la proiectul pentru Liceul 
Mikes. În urmă cu 2, 3 săptămâni am depus proiectul pentru Liceul Puskás, deci ei 
acum nu s-au ocupat de acest proiect, însă ţin să precizez că pentru elaborarea acestui 
proiect nu am plătit nici un ban, pentru că numai atunci vom plăti dacă proiectul va fi 
câştigat şi vom plăti efectiv din banii câştigaţi de la proiect. Deci în ceea ce priveşte 
cine va implementa acest proiect, normal, având în vedere şi valoarea proiectului prin 
achiziţie publică se va desemna câştigătorul pentru că nu avem încotro. Suma 
depăşeşte cu mult limita sub care se pot încheia contracte de 15.000 de €. Deci noi am 
prefera să fie o firmă locală, însă nu putem garanta acest lucru. Ştim ce s-a întâmplat 
în acest an în mai toate achiziţiile publice. Deci facem tot posibilul, dar cu respectarea 
legislaţiei. 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) Mulţumesc. Domnul 
consilier Guruianu, aveţi cuvântul.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb.r.) „Mulţumesc frumos. 
Eu m-am uitat la această anexă şi am văzut trei puncte importante: cu reabilitarea 
Liceului Székely Mikó, cu centrul şi cu parcul. Întrebarea mea era dacă numai acestea 
ţin de acest proiect sau mai sunt şi altele?” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Deci e numai o 
introducere, nu are nici o legătură cu acest proiect.” 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Mulţumesc. 
Altcineva?” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Cu celelalte şcoli ce o să fie?” 
Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Deci nu, în acest proiect 

nu este nici o şcoală. Se face o amintire despre proiectele pe care le-am elaborat. Deci 
e ca o carte de vizită, o referinţă.” 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : „(lb.r.) Mulţumesc, nu mai are 
nimeni de comentat? Atunci să votăm despre acest proiect de hotărâre. 

Se votează cu 16 voturi pentru, 2 voturi abţinere (consilier: Bereczki Kinga, 
Kovács István)  HOTĂRÂREA nr. 198/2009. 

La Diverse primul care are cuvântul e domnul Ferencz Csaba.” 
Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.r.) „Mulţumesc. Deci dragi colegi, 

aţi primit o invitaţie pentru sâmbătă, 5 septembrie la Odorhei unde va avea loc o 
Marea Adunare a aleşilor locali din secuime. Aveţi şi proiectele de hotărâri pe care 
vrem să le adoptăm acolo. Vă rugăm să participaţi dacă se poate. Vă rugăm să ne 
spuneţi părerea pe site-ul Consiliului Naţional Secuiesc, acolo găsiţi toate datele şi 
acolo puteţi să trimiteţi eventual observaţiile. Vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
Guruianu are cuvântul.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb.r.) „Mulţumesc, nu la 
acest subiect vroiam să spun. Eu vreau să vă anunţ că începând de astăzi în Sfântu 
Gheorghe sunt cei mai mulţi elevi din ţară, care dezbat pe nişte teme de mare 
actualitate. O să vă invit dacă puteţi în după-amiaza aceasta de la ora 5 să ne faceţi o 



vizită la Centrul de Cultură de la Arcuş, unde se va dezbate o temă foarte interesantă 
despre minorităţi naţionale şi reprezentarea lor în Parlamentul României. Dar temele 
de joi, vineri sunt şi mai puternice ca acesta. Trebuie să vă spun că discutăm foarte 
deschis şi cu argumente pro şi contra dacă merită să introducem obligatoriu învăţarea 
istoriei şi culturii minorităţii preponderente dintro regiune de către toţi elevii din aceea 
regiune, respectiv dacă ar trebui asigurată reprezentarea grupurilor etnice minoritare 
în forurile de decizie locală. Sunt nişte discuţii pe care eu le-am văzut deja la 
regionala de dezbatere pe care cu onoarea a câştigat-o un grup din Sfântu Gheorghe, 
şi mă bucur foarte mult de asta pentru că e prima dată, când se întâmplă. Am pus 
denumirea de Grup etnic minoritar şi vă spun asta nu ca să pierd timpul ci să vă fac şi 
mai curioşi. Grup etnic minoritar pentru că ar trebui să vă imaginaţi aceşti copii 
punând în practică următoarea teorie: dacă românii ar trebui să aibă reprezentarea 
acolo unde nu reuşesc să atingă pragul electoral, respectiv dacă maghiarii sau orice 
altă minoritate merită să intre sau să aibă un loc asigurat în forurile de decizie locală, 
acolo unde nu reuşesc să atingă pragul electoral. Cred că veţi vedea nişte dezbateri 
cum rar pot fi văzute. Este vorba de argumente pro şi contra, la o pasă, pe timp limitat 
în care aspectele şi figurile de stil au foarte puţină importanţă, argumentele puse pe 
masă, scrise frumos reuşesc să dea decizia în favoarea unui grup sau altuia. Cu asta 
închei, astăzi la ora 5 şi jumătate are loc primul meci important al acestui debate 
naţional care a început la această oră şi finala va avea loc sâmbătă la ora 12. 
Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR:  (lb.r.) „Mulţumesc. Doamna 
consilier Pârva Rodica.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Mulţumesc. Două probleme 
mici am, una la care revin pentru că m-am mai gândit un pic la problema pe care am 
ridicat-o în comisie, cea cu taxele acestea către stat, oare Consiliul Local nu ar putea 
să găsească o rezolvare pentru aceste probleme, având în vedere că fiecare şcoală va 
primi o astfel de adresă, şi atunci o să scrie numai atunci când avem nevoie de 
licitaţie. Eventual să renunţăm la serviciile lor, dacă se poate, să ne scrie numai în caz 
de licitaţie. Am fost foarte supărată azi dimineaţă pentru că iarăşi avem o datorie 
aproape 18 milioane cu penalităţile de vigoare, dacă nu plătim până la termen. Ne 
poate ajuta Consiliul în această privinţă? O altă întrebare la care poate aţi putea da un 
răspuns încurajator. Dacă putem spera la o rectificare de buget, având în vedere că am 
făcut nişte lucrări care au depăşit oarecum, nu din vina noastră, ci din vina firmei, care 
au depăşit sumele şi nu prea ne încadrăm în sumele acordate de Consiliul Local. Se 
poate face rectificarea până la sfârşitul anului, să putem să discutăm cu firmele pentru 
a putea finaliza aceste lucrări la începutul anului şcolar. Prima problemă cu suma 
aceea pentru stat e foarte important pentru că investim fiecare leu pentru a putea 
începe în bune condiţii şcoala. Vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Mulţumesc. Doamna 
viceprimar Sztakics Éva Judit.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Cunoscând posibilităţile 
financiare ale Consiliului Local eu nu văd o rectificare în plus, ci o rectificare în 



minus mai degrabă. Rectificarea pe care pot să promit eventual este la cheltuielile 
legate cu întreţinerea, nici o altă cheltuială. Deci vă rog să nu vă angajaţi în alte 
lucrări pentru că nu văd cum putem da bani în acest an pentru lucrări. Facturile de gaz 
şi energie normal că trebuiesc plătite de fiecare şcoală, asta o susţinem cu toate 
puterile, dar alte lucrări nu cred. Efectiv nu cred.” 

Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Mulţumesc. Eu aş mai 
avea o propunere pentru că nu am văzut aici la aceste puncte de pe Ordinea de zi. Să 
numim preşedintele de şedinţă pentru luna viitoare. Deci sper că la următoarea şedinţă 
o să fie şi o hotărâre. Deci preşedintele de şedinţă pentru luna septembrie va fi 
doamna Pârvan şi înlocuitorul ei în caz de neprezenţă va fi domnul Pethő István. Vă 
rog să votăm. 

Se votează cu 18 voturi pentru (unanimitate). HOTĂRÂREA nr. 199/2009. 
Mulţumesc. Nefiind  alte luări de cuvânt declar şedinţa încheiată şi vă 

mulţumesc pentru prezenţă. Vă doresc o săptămână, o zi plăcută, la revedere.” 
 
 
Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează 

la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. 
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