
 

 
 
 

Nr. 3.362/2012 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 26 ianuarie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Ferencz Csaba şi Szentes Ádám. 
 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. 13/20.01.2012. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass – media.   
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Salut cu respect Consiliul 
şi pe toţi cei prezenţi. Permiteţi-mi să începem şedinţa de azi cu câteva gânduri frumoase, prin 
citirea unui scurt fragment:  

„Nu există popor de sclavi, popor de stăpâni, 
ci doar jefuitori şi jefuiţi, 

jupuitori şi jupuiţi, 
doar intimidatori şi intimidaţi. 

E bine să fii liber, 
nimeni nu este superior. 

E bine să fii liber, 
nimeni nu este inferior. 

Fiecare, demn de locul lui, după valoare, 
fiecare, la locul lui, după curaj. 

Fiecare mai bogat sau mai sărac, 
după silinţă şi noroc.” 

 ca şi curiozitate, este vorba despre amintirea unei societăţi străvechi. Despre o societate care a 
trăit în consens cu legile naturii şi astfel a putut înţelege cu adevărat democraţia. Vă mulţumesc 
că m-aţi ascultat. Să începem şedinţa. Mai întâi, rog Consiliul să votăm în legătură cu Procesul – 
Verbal al şedinţei din 8 decembrie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Rog acum Consiliul să voteze în legătură cu Procesul – Verbal al 
şedinţei din data de 22 decembrie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Şedinţa de azi are 19 puncte pe Ordinea de zi, de fapt 20, cu punctul Diverse. Are cineva 
observaţii sau ceva de adăugat în legătură cu Ordinea de zi? Doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Vă rog să acceptaţi adăugarea 
unui punct D1 pe ordinea de zi. Cred că materialele le-a primit toată lumea, la timp. Este vorba 
despre aprobarea repetată a indicatorilor pentru modernizarea ştrandului. La momentul potrivit, o 
să prezint proiectul de hotărâre. Mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna consilier Pârvan Rodica.” 



 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Domnul consilier Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt, doamna 
preşedintă. Şi la şedinţa extraordinară a Consiliului, pe ordinea de zi figura un proiect de hotărâre 
care devansat aprobarea bugetului întreg al oraşului, motiv pentru care a fost problematică 
legalitatea ei, dar am înţeles că e caz de urgenţă, ţinând cont de faptul că începe festivalul de 
teatru, şi trebuie făcute achiziţiile publice ca până la data de 16 martie să fie finalizate lucrările la 
Sala Studio. Dar într-un mod asemănător, şi pe ordinea de zi a şedinţei de azi avem două puncte 
care se referă la bugetele a unor instituţii subordonate, sau asociaţii, înainte de a avea bugetul 
oraşului votat. Şi în acest caz, am discutat urgenţa punctului 12, şi anume că Asociaţia Nez Perce 
nu are buget. Deci acestea sunt cazuri de urgenţă, pot să spun că putem să închidem ochii. În 
schimb, propun ca punctul 13, care se referă la achitarea cotizaţiei către Asociaţia „Sepsi Eco”, 
să fie revocat de către iniţiatorul lui, ţinând cont de faptul că nu este o urgenţă, această cotizaţie 
trebuie plătită până la sfârşitul anului. Şi să nu o ia căruţa înaintea cailor. Mulţumesc frumos. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Din păcate, iniţiatorul,  domnul 
primar, lipseşte. Pe mine m-a elegat să prezint proiectele de hotărâre pe care ar fi trebuit să le 
prezinte dumnealui. Eu nu aş revoca acest proiect de hotărâre, şi aş ruga Consiliul, fiind vorba de 
Eco Sepsi l-am invitat pe domnul Tóth Csaba, ca şi preşedinte al Asociaţiei, dar are şedinţă de 
Consiliu Director de la ora 14,00, dar vine la ora 15,00, să discutăm acest proiect cu domnul 
preşedinte de faţă, iar dacă ajungem mai repede la punctul 13, înainte să ajungă el aici, atunci să 
amânăm discutarea lui, până când soseşte şi dumnealui. Şi eu aş dori să menţin acest punct pe 
ordinea de zi. Bine? Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Acceptă 
domnul consilier Gazda această soluţie ca şi rezolvare?” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Deocamdată, da. Să 
vedem şi ce spune domnul director şi care va fi şi părerea colegilor, deoarece şi Comisia Juridică 
are păreri în legătură cu acest punct.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Deci, nu susţineţi 
revocarea punctului de pe Ordinea de zi?” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Dacă nu este prezent iniţiatorul, atunci nu 
poate fi revocat. Am înţeles. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Dacă nu mai sunt alte 
intervenţii, atunci cu aceste modificări, deci cu includerea punctului D1 pe ordinea de zi, să 
votăm în legătură cu ordinea de zi a şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a 
deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Anul 2011 l-am 
început cu un plus de 2.950.941, sumă din care am alocat pentru investiţii 2.147.644 de lei, şi 
203.709 de lei pentru cheltuieli de funcţionare. Acesta este motivul pentru care am putea începe 
anul 2012, din punct de vedere contabil, cu un plus de 1.007.040 de lei. Deci, despre acest lucru 
este vorba în proiectul de hotărâre. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisia Economică a avizat favorabil. Există păreri, observaţii în legătură cu acest 
proiect? Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Legat de acest 



punct, de aspectul de acoperire al deficitului, vă rog doamna viceprimar, care ţineţi acum locul 
primarului, vă rog foarte mult ca în termenul prevăzut de lege să mi se dea şi mie o informare 
despre cauzele pentru care a apărut acest deficit. De unde a apărut? S-a suplimentat acolo, acolo, 
şi dincolo. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Am început anul cu 2.950.940 de 
lei în plus. Da? Excedent. Aşa am început anul 2011. Din care, pe parcursul anului, 2.147.644 s-a 
acoperit deficitul la secţiunea de dezvoltare. Pur şi simplu s-au plătit cheltuieli din secţiunea de 
dezvoltare. Iar la funcţionare, 203.729. Dacă scădem aceste valori din excedentul cu care am 
început anul financiar 2011, rezultă 1.007.040 de lei excedent, cu care începem, de fapt, anul 
2012. deci, este pur contabil, acest demers. Până acum nu s-a cerut aprobarea acestora, de acum 
încolo se cere.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „ Da! Eu7 am înţeles şi am 
adunat cifrele, mi-a explicat şi ieri doamna director economic. Acolo scrie deficit. Scrie, sau nu 
scrie? Se acoperă deficitul.” 
  Da. Deci, din excedentul de 2.900.000 de lei s-a acoperit deficitul de 2.147.644 şi de 
203.729. Deci, excedentul trebuie repartizat la deficit, ca să fie în echilibru.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Domnul consilier s-a 
referit la deficit şi de unde provine acesta.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Sunt lucrările din 2011. Deci, 
efectiv s-au plătit la partea de dezvoltare a lucrărilor. De altfel, dacă nu luăm în considerare acest 
excedent la începutul anului, apărea în deficit, dar nu mai este pentru că s-a plătit din excedente, 
efectiv.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul 
consilier Ivan.” 
  Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Întrebarea mea era de felul 
următor: la începutul anului am stabilit un buget. Da? Acuma, la sfârşitul anului apare un deficit. 
Acest deficit întreb eu de unde e.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Probabil că explicaţia o va 
da mai târziu doamna viceprimar. Deci, acest deficit a rezultat din lucrări, care poate fi acoperit 
cu veniturile extra de la încheierea anului. În legătură cu acest subiect, mai are cineva de adăugat 
ceva? Păreri? Dacă nu mai sunt, să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 voturi abţinere (Fazakas Mihail, Ivan Niculae 
Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 4/2012. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În organigrama din anul 2012 se 
pot observa două modificări. Prima din ele, se referă la un nou post de la contabilitate, iar 
cealaltă modificare vine cu o veste bună, Kinga va prelua oficial îndatoririle lui Kata, în Biroul  
Administraţie Locală. Deci, va face Procesele – Verbale la şedinţele de comisii şi fa face munca 
rezultată postului devenit neocupat, evident, asta dacă se adoptă acest proiect, cu modificările în 
organigramă.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile Economic şi Juridic au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Domnul consilier 
Ivan.” 



  Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O foarte mică observaţie. 
Fiind vorba despre organigramă, am depus o iniţiativă despre completarea acestei organigrame 
cu un compartiment în subordinea secretarului, privind deservirea Consiliului. Este vorba despre 
Articolul 79, indice 3, din Ordonanţa de Guvern 35, privind Regulamentul Consiliilor Locale, 
care prevede acolo, un compartiment cu o persoană cu studii superioare, de regulă juridice, sau 
administrative şi o persoană cu studii medii. De ce ridic această problemă? Pentru că, fiind vorba 
de organigramă, am fi putut să discutăm şi această treabă care, de asemenea protestez că nu e 
luat în considerare în termenul în care prevede legea. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumim frumos 
domnului consilier pentru părerile dumnealui legate de acest proiect de hotărâre. Alte observaţii? 
Dacă nu sunt, să votăm în legătură cu proiectul.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 5/2012. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării finale al managementului Casei de cultură „Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Dacă-mi permiteţi, aş prezenta 
punctele 3, 4 şi 5 deodată, deoarece sunt asemănătoare. Proiectul de hotărâre de la punctul 3 se 
referă la faptul că expiră contractul de management al directorului Casei de Cultură „Kónya 
Ádám”, motiv pentru care este necesară evaluarea finală.  La Teatrul „Andrei Mureşanu”, trebuie 
organizată evaluarea obişnuită anuală, la fel şi la Teatrul „Tamási Áron”. În orice caz, domnul 
primar va numi comisia, aşa cum prevede legea. 1/3 pot fi din Consiliu, iar 2/3 din membrii 
comisiei trebuie să fie de specialitate. Propun spre adoptare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA ( lb. m.): „Toate cele 3 comisii de 
specialitate, Comisia Culturală, cea Economică şi cea Juridică au avizat favorabil acest proiect de 
hotărâre. Vă rog, păreri, opinii, propuneri în legătură cu cele 3 proiecte de hotărâre. Nu sunt 
intervenţii. Le vom lua pe rând. Rog Consiliul să voteze despre punctul 3 al ordinii de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 6/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurare 
evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Supun la vot proiectul de 
hotărâre de la punctul 4.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 7/2012. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurare 
evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Să votăm în legătură cu 
acest punct.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 8/2012. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
“Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu 
Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Proiectul pentru renovarea acelei 
clădiri a fost depus la Alba Iulia de către Direcţia de Dezvoltare Comunitară, încă în martie 
2010. Clădirea în cauză este situată pe strada Kós Károly şi este sediu de cabinete medicale. Aşa 



cum se ştie, clădirea care a fost catalogată între timp drept clădire monument,  am dori să o 
reabilităm şi să o transformăm în creşă. Pe parcursul a doi ani de verificări, s-au adus mai multe 
modificări la planul de execuţie iniţial. Acestea ar trebui acum actualizate, pentru a putea, în 
sfârşit, semna proiectul. Din punctul meu de vedere consider că acest termen se apropie şi se va 
realiza în scurt timp, şi poate demara acţiune de achiziţii publice şi pot începe lucrările.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile Economic, Juridic şi Social au acordat avize favorabile. Vă rog să vă prezentaţi pentru 
luarea cuvânului la acest subiect. Nu e nimeni. Rog Consiliul să voteze în legătură cu punctul 6 
de pe ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 9/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării 
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Extindere şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 
uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din 
aglomerarea Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 317/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Este un proiect de hotărâre 
asemănător, căci s-a realizat studiul de fezabilitate pentru proiectul de extindere şi modernizare a 
sistemelor de apă potabilă şi apă uzată din Sfântu Gheorghe, după care s-a realizat şi planul de 
execuţie, şi după cum bine ştim cu toţii, acesta este mult mai precis. Acesta este motivul pentru 
care trebuie să aprobăm modificările survenite, faţă de studiul de fezabilitate. Informaţii 
suplimentare poate oferi domnul consilier Şerban.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Comisia Economică şi cea 
Juridică au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Domnul consilier Şerban, vă rog.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Mulţumesc. Doar câteva cuvinte vreau 
să spun, că într-adevăr, din cele 7 contracte, fac parte şi cele 3 contracte la care discutăm azi şi 
cu 5 obiectivetorită faptului că cei care lucrează la asistenţa tehnică pentru proiectul acesta au 
făcut un proiect tehnic şi între proiectul tehnic şi studiul de fezabilitate, studiul de fezabilitate 
este estimativ, deci apar mici diferenţe de lungimi şi aşa mai departe, care e necesar să se 
modifice, studiul de fezabilitate. Aici există şi un centralizator, cum se modifică valorile pe străzi 
şi aşa mai departe, deci n-aş intra în detalii, dar necesitatea actualizării SF-ului este importantă şi 
necesară. Mai mult, că şi Ministerul Mediului şi-a dat acordul în acest sens. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Se 
poate şti ce diferenţe financiare produc aceste modificări?” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Da, este aici o anexă comparativă, 
valoarea din studiu era – dau un exemplu – 35.876.243, valoarea actuală este de 35. 579.973, 
deci diferenţe mici.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Alte 
intervenţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 10/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Acest Plan Urbanistic din 
cartierul Gării a fost făcut la solicitarea unor persoane fizice, pentru ca acel teren să poată fi 
utilizat pentru construcţii, trebuie aprobată reţeaua de drumuri, deci, practic, acest plan la asta se 
referă. Consider că acest proiect trebuie susţinut. Comisia de Urbanism a avizat favorabil acest 
proiect.” 



 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia de Urbanism şi Comisia Juridică au acordat avize favorabile. Rog Consiliul să voteze în 
legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 8.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 11/2012. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Zonă Servicii str. Lunca Oltului”, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „De asemenea, este vorba despre 
solicitarea unei persoane fizice de a aproba Planului Urbanistic Zolnal realizat de această 
persoană. Aici, conform planurilor, se va amenaja o zonă industrială.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia de Urbanism şi Comisia Juridică au acordat avize favorabile. Observaţii, păreri? Dacă 
nu sunt, rog Consiliul să voteze în legătură cu proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 12/2012. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nuferilor, nr. 14-16 şi str. Nicolae Colan, nr. 1. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Pentru a putea împărţi pe 
locuinţe blocurile ANL de pe străzile Nuferilor, nr. 14-16 şi Nicolae Colan, nr. 1, trebuie să 
adoptăm o astfel de hotărâre de dezmembrare. Probabil că acest procedeu va fi urmat de 
vânzarea locuinţelor, sunt necesare aceste demersuri, pentru ca aceste locuinţe să fie, eventual, 
cumpărate de locatarii actuali, deşi aş dori să menţionez că preţurile sunt destul de mari.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „ Comisia de Urbanism şi 
Comisia Juridică au acordat avize favorabile acestui proiect de hotărâre. Observaţii? Dacă nu 
sunt, rog Consiliul să voteze în legătură cu proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 13/2012. 
 „ S-a adoptat. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Cred că nu trebuie să prezint 
foarte în amănunt acest proiect, deoarece s-a adoptat deja o dată, dar din motive procedurale a 
trebuit revocat. Se pot vedea anumite modificări, pe care le-a formulat Poliţia Locală, în legătură 
cu amenzile. Cred că acum corespunde din toate punctele de vedere procedurale acest proiect de 
hotărâre şi putem, în sfârşit, să stabilim ca pe teritoriul oraşului în ce limbă, unde se pot afişa 
reclamele firmele şi alte persoane juridice.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Comisia de Urbanism a 
acordat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Comisia Juridică nu aprobă adoptarea acestui 
proiect de hotărâre. Aici nu pot să descifrez, vă spun sincer. Aici sunt două abţineri şi 4 voturi 
pentru, sau împotrivă? Îl rog pe domnul Ivan să-şi spună părerea, în legătură cu acest proiect.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Îmi cer scuze pentru forma 
referatului, a fost întocmit de o persoană fără experienţă, era la prima asta. Nu ne-am dat seama, 
dar se poate clarifica. Deci, au fost 3 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. Problema care s-a pus, 
s-a pus că în acel regulament apar ca şi unele supra reglementări şi unele care care am considerat 
eu de exemplu, că nu îşi are rostul. Suntem într-o societate cu economie de piaţă liberă şi acolo 
unde reclama este un vector al profitului şi fiecare din cei care intenţionează să obţină un profit 
pe cale de reclamă, îşi face reclamă cum consideră el. Dacă este bună şi eventual câştigă, treaba 



lui. Dacă este rea şi pierde, iarăşi este treaba lui. Şi de aceea am spus că, a interveni şi a spune 
noi, a-l obliga cum să facă reclama, nu mi se pare o treabă corectă, şi pe undeva, fără să fi găsit 
litera legii, mi se pare că suntem chiar şi împotriva articolelor consituţionale. Pe de altă parte, şi 
am să-l rog pe domnul Guruianu să explice mai în amănunt, sunt câteva aspecte la articolul 12, şi 
chiar ca să fie mai bine, îl rog pe domnul Guruianu să continue. Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Mulţumesc. Eu, în 
continuare nu pot să fiu decât coerent cu ceea ce am votat prima dată. Nu înseamnă că nu ştiu 
ceea ce s-a întâmplat şi că a trecut la vot, acum câteva luni. Dar, în continuare, nu văd care este 
răspunsul la articolul 12, punctul „d”: „nu se admite montarea mai mult de 3 panouri publicitare 
succesive, cu acelaşi conţinut.” Nu pot să înţeleg cum am putea să reglementăm aşa ceva, şi de 
ce am face asta. Deci, în continuare, propunerea mea este să scoatem cumva, acest punct „d”. La 
fel, la 12 „k”, mi se pare, din nou, că nu are rost să intervenim în modul în care îşi face o 
societate reclamă. În momentul în care formulăm atât de vag, de genul: „operatorul de publicitate 
are obligaţia de a asigura traducerea şi în limba maghiară a textului reclamei”, am multe obiecţii, 
pe multe paliere. De genul, acest „şi”, înseamnă că ar trebui să o facă şi în română şi în 
maghiară, dacă cumva e în engleză. „şi în limba maghiară” Înseamnă în limba maghiară, în orice 
limbă ar fi. Dacă e în limba maghiară, trebuie şi în limba română? Nu prea înţeleg de ce trebuie 
să reglementăm asta. Şi cu tot respectul vă spun, că eu cred, că în momentul de faţă, comercianţii 
care vor şi au succes în Sfântu Gheorghe ştiu să-şi facă reclamă în limba maghiară sau în limba 
română, fără să ne întrebe pe noi dacă e bine aşa, sau nu.  Iar cel care nu ştiu cum să-şi facă 
reclama, şi mă refer la cineva care n-ar face în limba nmaghiară, ceea ce ar fi o greşeală imensă 
de marketing, dar nu aş vrea să-i spun eu cum, şi să reglementăm marketing-ul firmei lui. Eu 
cred că, în momentul de faţă, oamenii ştiu să-şi facă aşa cum trebuie, reclamă. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consiler Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Am avut 
discuţii contradictorii cu colegii şi în şedinţa Comisiei Juridice, şi am fost în unanimitate de 
acord cu faptul că punctul „d” se poate scoate, şi eu propun acest lucru, este complet inutil. 
Punctul „d” se referă la faptul că, să nu existe trei panouri succesive cu acelaşi conţinut, căci cine 
dă bani pentru reclamă, nu este prost ca din sută în sută de metri, sau nu ştiu din câţi în câţi 
metri, să expună aceeaşi reclamă. Deci, este inutil. În ceea ce priveşte punctul „k”, aici au fost 
mai multe discuţii în comisie. Eu îmi susţin în continuare punctul de vedere, că trebuie să ţinem 
cont de natura locuitorilor oraşului Sfântu Gheorghe, şi din acest punct de vedere este important 
să existe reclame şi în limba maghiară, căci aşa este acest oraş, şi nu este adevărat că specialiştii 
în marketing ţin cont de acest lucru, şi ştiu de ce este important acest lucru. Am dat acel exemplu 
cu hipermarket-urile unde, în marea lor majoritate, se răspunde cu „poftim?”, dacă cineva se 
apropie de tejghea vorbind limba maghiară. Aşa că, eu consider ca fiind foarte important ca 
punctul „k” să rămână şi să rămână în forma în care este. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos pentru 
intervenţii. Doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu consider că acel punct „d” 
doreşte să reglementeze situaţia monotoniei oraşului, monotoniei reclamelor din oraş. Eu nu 
consider o problemă dacă ar rămâne acest punct „d”, dar dacă Consiliul va considera că trebuie 
scos, evident, îl vom scoate. În schimb, limba maghiară o consider şi eu foarte, foarte importantă, 
căci putem să ne închipuim că firmele multinaţionale nu ştiu sau nu vor să ştie sau să cunoască 
specificul zonei, iar dacă noi reglementăm acest lucru, atunci vor fi obligaţi să ia la cunoştinţă 
specificul zonei şi să facă publicitate ţinând cont de acest lucru. Deci, aparţine de imaginea 



oraşului ca cel puţin 75% din reclame să fie în limba maghiară.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Aş dori să spun că, nu cu mult timp în 
urmă a apărut în presă o ştire în care scria că firma Dedeman a afişat reclamă în limba maghiară 
pe teritoriul oraşului iar Prefectura a somat-o să o traducă şi în limba română. Aşa că, în acest 
caz, piaţa economică este lezată, şi atunci, conform acestui principiu, poate să rămână şi punctul 
„k”, fără nicio problemă. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „M-aş alătura la ceea ce a 
spus doamna viceprimar, doamna consilier Sztakics, în sensul că acolo unde scrie că să fie şi în 
limba maghiară, să fie scris şi în limba română atunci.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Din principiu, aş dori să spun doar că 
este foarte important să stabilim un lucru foarte important, faţă de principiile liberale ale 
economiei de piaţă în vogă, şi anume, dacă Consiliul Local are anumite drepturi, atunci tocmai în 
legătură cu acest lucru are dreptul, să reglementeze asemenea situaţii pe teriporiul lui. Deci, aici 
nu este important niciun criteriu al economiei de piaţă. Piaţa să se adapteze la aceste 
reglementări. Există un loc, unde aşa s-a decis, şi că acolo economia de piaţă aşa funcţionează, 
deci este evident că se va adapta toată lumea. Luaţi-o doar ca un reper, căci, din când în când, 
mai sunt şi unii care au nevoie de orientare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sunt 
de acord cu intervenţia domnului consilier Kovács, şi anume cu faptul că, pe lângă respectarea 
legilor economiei de piaţă, publicitatea este o activitate care influenţează într-o mare măsură 
imaginea de ansamblu a oraşului. Din acest moment este de datoria noastră să fim atenţi şi la 
acest aspect, aşa că este bine că avem reglementări de calitate, criterii de calitate, şi aici putem să 
includem şi folosirea limbilor. Ştim foarte bine că particularitatea regiunii noastre este specificul 
secuiesc, şi acest lucru se manifestă prin limba maghiară. Şi consider că trebuie să acordăm 
atenţie deosebită folosirii limbii maghiare, căci la ora actuală sunt lipsuri mari, în acest domeniu. 
Deci, problema nu este că nu apar inscripţionări în limba română, acelea există în majoritate 
copleşitoare, şi tocmai pentru a evidenţia specificul acestei regiuni este important să subliniem 
folosirea limbii maghiare. Mulţumesc pentru intervenţii. Însumând aceste păreri şi propuneri, cea 
concretă a domnului Guruianu a fost să scoatem punctul „d” din articolul 12 al regulamentului. 
Dacă am înţeles bine, a avut aceeaşi propunere şi în legătură cu punctul „k”. Să le votăm pe rând. 
Punctul „d” al articolului 12 se referă la faptul că să nu fie 3 panouri publicitare consecutive, cu 
acelaşi conţinut. Acceptă Consiliul propunerea domnului Guruianu, de a scoate acest punct?” 
 Se votează cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Bereczki Kinga, Bodor Lóránd, 
Keresztély Irma, Sztakics Éva Judit) şi 4 voturi abţinere (Kató Béla, Klárik Attila, Miklós 
Zoltán, Mild Zoltán).    
 „Propunerea a fost acceptată. Punctul „d” este scos. Este de acord Consiliul să se scoată 
punctul 12 „k” din regulament? Acest punct se referă la utilizarea limbii maghiare. Vă rog să 
votăm. Scoatem, sau nu punctul 12 „k”?” 
 Se votează cu 4 voturi pentru (Guruianu Mădălin Doru, Ivan Niculae Gheorghe, Pârvan 
Rodica, Şerban Valeriu), 13 voturi împotrivă şi 2 voturi abţinere (Fazakas Mihail şi Nemes 
Tibor).    
 „Propunerea nu a trecut. Rămâne paragraful 12 „k” în regulament. Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 



 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Dacă rămâne acest articol, 
vă rog să facem o completare, în limba maghiară şi în limba română, că s-ar putea să fie atunci 
numai în engleză şi chineză, sau mai ştiu eu cum. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul Ivan a propus următoarea modificare: „operatorul de publicitate are obligaţia de a 
asigura traducerea şi în limba maghiară şi în limba română a textului reclamei.” Domnul 
consilier Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Mă scuzaţi, aici a survenit o greşeală de 
formulare. Domnul consilier Ivan a spus să modificăm. Punctul „k” l-am scos în întregime, deci 
el trebuie să includă un nou punct „k”, complet. Mă scuzaţi, am înţeles greşit.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.r.): „Asta înseamnă că fiecare reclamă în limba 
maghiară trebuie tradusă şi în română?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Era vorba de reciprocitate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Domnul consilier Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin folosirea limbii 
române, suprareglementăm ceea ce este deja reglementat prin lege. şi un bun exemplu este cel 
prezentat de domnul Klárik, cel legat de Dedeman. Legea spune că trebuie tradus în limba 
română. Deci, dacă includem acest lucru în proiectul de hotărâre, suprareglementăm. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Nu există o astfel de 
reglementare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Domnul consilier 
Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Domnilor, locuiţi în Sfântu Gheorghe, să nu-mi spuneţi că nu aţi văzut reclame în limba 
maghiară, fără traducere. Vă spun acum: duceţi-vă la semafoare şi o să le vedeţi. Uitaţi-vă la 
reclamele de la Kaufland. Au intrat cu reclame în limba maghiară. Foarte bine, aşa au studiat 
dânşii piaţa. Nu-mi spuneţi că e lege să fie în limba română orice, că nu vă cred şi nu vă crede 
nimeni. Locuiţi în Sfântu Gheorghe şi le vedeţi în fiecare zi. Este o chestiune de calcul 
economic. Oamenii aceia ştiu cum să facă. Eu nu pun în discuţie dacă e bine să facă în limba 
maghiară, sau în limba română. Domnul Klárik dacă ne explică când ieşim pe stradă de ce 
vedem toate acele reclame? De este plin şi au voie să-şi facă în limba maghiară şi e dreptul lor, şi 
cred că aşa ar trebui să fie reglementat, este evident că se poate şi nu e suprareglementare. Atât 
am avut de adăugat. Deci, nu este nicio suprareglementare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Voi face rost pentru 
şedinţa viitoare, de materialul respectiv emis de Prefectură. Nu m-am pregătit acum, în legătură 
cu această problemă, dar voi aduce materialul şi vom şti exact în baza cărei legi a fost somată 
firma Dedeman de către Prefectură, şi atunci vă solicit puţină răbdare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Să revenim la propunerea 
de modificare. La paragraful 12, la subpunctul „k”, în această formă, cu această adăugare, să 
existe traducere şi în limba română, obligatoriu, nu numai în limba maghiară. Rog Consiliul să 
voteze în legătură cu această propunere.” 
 Se votează cu 4 voturi pentru (Guruianu Mădălin Doru, Ivan Niculae Gheorghe, Pârvan 
Rodica, Şerban Valeriu), 5 voturi împotrivă (Bereczki Kinga, Bodor Lóránd, Kató Béla, 



Keresztély Irma, Sztakics Éva Judit) şi 10 voturi abţinere.  
 „Mulţumesc frumos. Propunerea nu a fost acceptată deci rămâne în această formă. 
Domnul consilier Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Mă scuzaţi, între timp am şi găsit. Citez: 
„Prefectura Covasna a solicitat firmei Dedeman Braşov să înlocuiască panourile publicitare 
amplasate în Municipiul Sfântu Gheorghe, panouri inscripţionate exclusiv în limba maghiară, 
întrucât acestea încalcă prevederile Legii 340/2004.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Dacă există această Lege 
340/2004 cum spune domnul Klárik, cu atât mai bine, şi atunci îmi cer scuze că l-am contrat mai 
înainte. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi, 1 vot împotrivă (Guruianu Mădălin Doru), şi 3 voturi abţinere 
(Ivan Niculae Gheorghe, Pârvan Rodica, Şerban Valeriu), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
14/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui Act 
adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Asociaţia de protecţia 
animalelor Nez Perce ne-a adresat rugămintea ca şi în anul 2012 să încheiem contract cu ei, 
pentru funcţionarea adăpostului pentru câini de la Câmpul Frumos. A mai formulat şi acea cerere 
de a majora cu 20% bugetul, solicitare cu care nu sunt nici eu de acord, şi în Comisia Economică 
am decis în legătură cu această solicitare, şi am ajuns de comun acord să prelungim contractul şi 
să îi însărcităm tot pe ei, în continuare, pentru realizarea funcţionării adăpostului de câini, dar cu 
bugetul pe care l-au avut şi anul trecut. Deci, cu această modificare, vă rog să dezbateţi şi să 
decideţi în legătură cu acest proiect de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Propunerea Comisiei 
Economice este asemănătoare, deci este de acord cu prelungirea contractului, dar bugetul să 
rămână la nivelul celui de anul trecut, deci funcţionarea asociaţiei se va desfăşura cu sprijinul 
financiar nemodificat faţă de cel de anul trecut. Părerea domnului consilier Gazda, aşa cum a şi 
spus la începutul şedinţei, este că o consideră ilegală, ţinând cont de faptul că noi nu am adoptat 
încă bugetul, şi consideră că suma propusă pentru acest sprijin este prea mare. Mulţumesc 
frumos. Rog să formulaţi observaţiile. Domnul consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Mă scuzaţi, eventual o să 
intervin la Diverse, pentru că era la punctul trecut, şi nu mai are rost. Aveam un răspuns pentru 
punctul trecut, dar acum suntem la un alt subiect. Intervin la Diverse şi vă clarific cum e cu legea 
de care a spus domnul Klárik.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „În regulă. Domnul 
consilier Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doamna preşedinte a 
spus punctul meu de vedere. Consider că este demn de menţionat un singur lucru, şi anume de ce 
consider eu că ar fi prea mare acest buget, nemaivorbind că şi acesta se doreşte a fi majrat. Este 
de datoria municipalităţii să rezolve problemele câinilor vagabonzi. Este stipulat şi în lege, acest 
lucru, dar în acelaşi timp, tot mai avem foarte multe plângeri şi din partea cetăţenilor. Totodată, 
trebuie să facem cunoscut şi să ştim şi noi faptul că aici la Câmpul Frumos noi creştem câini 
baroni, deoarece la spital, niciun om, niciun bolnav nu primeşte medicamente de valoarea 
aceasta pe care o primeşte un câine baron de la Câmpul Frumos. Mă scuzaţi pentru această 



ciudată expresie, dar mai frumos de atât nu puteam să o spun. Aşa că, eu consider că această 
sumă este prea mare, deci nu voi susţine majorarea acesteia cu încă 20%. Şi consider că din 
aceşti bani s-ar putea hrăni chiar şi 100 de câini, nu numai 85. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
intervenţie. Domnul consilier Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „În Comisia Economică am stabilit ca să 
rămână preţul care a fost anul trecut, care îl considerăm că este suficient. Vroiam să mai spun că 
eu nu sunt mulţumit de faptul că şi la ora actuală, spre exemplu săptămâna trecută, am văzut o 
haită de câini lângă stadion, am numărat 9 bucăţi de câini. Deci, trebuie pusă la punct aceaată 
chestiune, adică dacă dăm atâţia bani din partea Consiliului Local, atunci cred că pe teritoriul 
Municipiului Sfântu Gheorghe trebuie să fie în regulă în ceea ce priveşte aceşti câini care sunt 
fără stăpâni. De fapt, să ştiţi că am văzut şi porci care vin, am văzut porcii veniţi în vară, deci ar 
trebui să facem un loc şi pentru porci. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Discutăm de acest proiect de hotărâre în forma de a prelungi contractul cu Asociaţia Nez Perce, 
dar cu menţinerea bugetului la nivelul celui de anul trecut. Rog Consiliul, dacă nu mai sunt şi 
alte observaţii sau păreri, să voteze în legătură cu această propunere a Comisiei Economice.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 2 voturi abţinere (Fazakas Mihail, Ivan Niculae 
Gheorghe), 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Takó Imre). 
 „Mulţumesc frumos. S-a acceptat. Acum să votăm în legătură cu întregul proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 2 voturi abţineri (Fazakas Mihail, Gazda Zoltán), 1 
consilier nu a votat lipsind din sală (Takó Imre) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 15/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării din 
bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a 
cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Pentru anul 2012, propunem 
cotizaţia Municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice “ECO SEPSI” să fie în valoare de 100.000 de lei.între timp a sosit şi domnul 
Tóth Birtan Csaba, deci dacă sunt întrebări, puteţi să i le adresaţi. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia Economică a acordat aviz favorabil, iar în Comisia Juridică domnul consilier Guruianu 
s-a abţinut şi consideră că ar fi necesar un raport de activitate pentru anul trecut. De asemenea 
am mai auzit şi rezervele în legătură cu acest subiect, deoarece nu avem un buget valabi, încă. 
Observaţii? Domnul consilier Ivan Niculae Gheorghe.” 
  Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Eu am unele 
probleme, o întrebare, că aţi cerut şi întrebări. Cât a fost în 2011 această cotizaţie a municipiului? 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Îl rog pe domnul director 
să ne prezinte în amănunt aceste probleme.” 
  Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Şi atunci, ca să nu pun a 
doua întrebare, de ce este 100 şi nu 120, sau 70 şi ştiu eu, 2 milioane?” 
 Domnul director TÓTH BIRTAN CSABA (lb.m.): „Bună ziua. Răspunzând la 
întrebările domnului consilier Ivan, aş mai adăuga şi faptul că, din punctul de vedere al statutului 
nu a fost necesar acest lucru. Toate documentaţiile privitoare la activităţile Asociaţiei le-am 
trimis deja la Primărie. Dar dacă este nevoie, pentru o şedinţă următoare putem să pregătim un 
raport de activitate începând încă din anul 2009. Pentru anul 2011, bugetul a fost de 60.000 de 
lei, iar în luna noiembrie am aflat că nu este suficientă această sumă. Cheltuielile totale au fost în 
cuantum de 99.492 de lei, iar încasările totale au fost de 89.976 de lei, existând deci un deficit de 



9.500 de lei. Acest lucru am şi încercat să-l rezolvăm în Consiliul de Conducere al Asociaţiei. Şi 
soluţia pe care am găsit-o, în prezenţa domnului Antal Árpád András, este aceea de a factura 
această sumă din deficit ca şi servicii, deoarece Asociaţia “ECO SEPSI” a ajutat Consiliul Local 
în mai multe rânduri, nu-i aşa, acest lucru se va vedea şi în raportul de activitate, în situaţiile în 
care a fost mai mult de lucru şi nu s-au putut face angajări. Dar, din păcate, nu s-a găsit soluţia 
legală pentru această facturare, aşa că rămânem cu deficitul, şi cu propunerea de a rezolva 
această problemă cu o cotizaţie mai mare care să acopere acest deficit. O parte din această sumă 
este necesară pentru acoperirea deficitului de anul trecut, iar suma de 16.000 de lei ar fi pentru 
rezervă, deoarece în fiecare an s-a întâmplat ceva ce a trebuit rezolvat urgent. Acum, de 
exemplu, Curtea de Conturi este în control la Primărie, în legătură cu serviciile de curăţenie 
publică, aşa pun, şi şi legea aşa stipulează că ar trebui să avem o strategie în acest domeniu, 
strategie pe care nu o avem, deoarece este un proiect judeţean în ceea ce priveşte deşeurile, deci 
există mai multe lucruri specifice conform cărora funcţionăm, dar cu siguranţă vom avea nevoie 
de o astfel de strategie, dacă vor menţiona acest lucru în Procesul – Verbal. Deci, aceste 
cheltuieli pot fi acoperite din aceste sume, sau se pot rezolva alte probleme urgente şi necesare. 
Deci, ca să însumăm, plusul este pentru acoperirea deficitului de anul trecut, şi pentru 
constituirea unei rezerve pentru anul 2012. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 
  Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O spun de la început că eu 
personal suntmulţumit şi apreciez în mod favorabil activitatea operatorului de salubritate pe 
teritoriul Municipiului Sfântu Gheoghe. Ceea ce nu pot fi de acord, este că vine o hotărâre a 
AGA, a unei asociaţii şi spune în art.3: „se aprobă majorarea cotizaţiei Municipiului Sfântu 
Gheorghe cu 100.000 de lei.”. La fel de bine putea să scrie aici şi un milion, şi atunci la deficitul 
care am citit la punctul 1 nu mai era 2.400.000, era 3.400.000. Putea să scrie 10 milioane sau mai 
ştiu eu cât să scrie această AGA, Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară. La fel de bine cum a 
apărut taxa de 7 lei de câine, cu cei 8 lei de curăţat zăpada de pe trotuar, 1,70 de lei pentru tuns 
iarba din jurul blocurilor, la fel de bine, oricând şi oricum poate să ne apară o taxă de nu ştiu cât 
şi nu ştiu ce şi iară nu ştiu cum. Dacă citim această hotărâre, vedem că numai la Sfântu Gheorghe 
se majorează, deşi în această asociaţie sunt 38 de membri, numai la Sfântu Gheorghe se 
majorează. Şi mai scrie aici la Baraolt, că se stabileşte o valoare pentru Baraolt. Dacă această 
asociaţie a fost concepută să suporte Sfântu Gheorghe, atunci să rămânem noi, numai Sfântu 
Gheorghe, cu asociaţia şi restul să-şi facă asociaţia lor şi să se descurce cum spunea cineva, cu 2, 
3 sute de lei pe care îi au. Eu reprezint aici 2000 de cetăţeni ai Municipiului Sfântu Gheorghe. 
De ce să le scot eu banii din buzunarul celui din Sfântu Gheorghe, ca să dau cuiva, la iniţiativa 
unei asociaţii care nu m-a întrebat vrei sau nu vrei să dai banii ăştia şi să dau banii. Eu personal 
n-am să votez pentru treaba asta. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Domnul director doreşte să 
răspundă problemelor ridicate de domnul consilier?” 
 Domnul director TÓTH BIRTAN CSABA (lb.r.): „Numai o completare. Bineînţeles, 
asociaţia are 37 de membri, din care unul este Sfântu Gheorghe şi 36 sunt comune. Dar ca şi 
asociaţie, ca şi operator de salubritate, deservirea populaţiei din Sfântu Gheorghe este o pondere 
mult prea mare în activitatea noastră, decât pe Eco Sepsi. De exemplu, prin acest contract de 
delegare, asigurăm curăţenia stradală, deszăpezirea, lucrările în zonele verzi în Sfântu Gheorghe, 
ceea ce nu se efectuează în sate. În sate se efectuează numai transportul deşeurilor menajere. Plus 
de asta, de exemplu în anul 2010, când a fost nevoită Primăria din Sfântu Gheorghe să reducă 
prevederile bugetare pentru curăţenia stradală, ceea ce ar fi dus la o stare insalubră în Sfântu 
Gheorghe, prin Eco Sepsi, prin bani alocaţi tot prin majorarea acestei taxe de cotizaţii, s-a 
acoperit salariul la 25 de muncitori care au continuat această activitate, chit că nu s-ar fi putut 



prin Primărie. Deci, ponderea mai mare reprezintă şi un beneficiu mai mare pentru Sfântu 
Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu am propus la 
început că deşi nu avem adoptat bugetul oraşului, iniţiatorul să revoce acest proiect de hotărâre, 
dar nu este aici, deci nu poate să revoce acest punct, şi domnul director a propus să pregătească 
raport de activitate, deci un raport economic, motiv pentru care eu propun să amânăm acest 
proiect de hotărâre, să aibă timp Consiliul să se documenteze în ceea ce priveşte activităţile Eco 
Sepsi, să cunoaştem realizările economice, şi atunci putem să dezbatem liniştiţi, la următoarea 
şedinţă şi putem hotărî în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulţumesc frumos. Deci, 
propun amânare. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu l-aş întreba pe Tóth Csaba 
dacă această amânare ar influenţa într-un fel activitatea asociaţiei? Aş sublinia că e foarte posibil 
ca în data de 6 februarie să fie o şedinţă de consiliu, deci atunci va fi aprobat bugetul. Această 
dată este prea târzie pentru asociaţie?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul director.” 
 Domnul director TÓTH BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt facturi neachitate, până la acea 
dată se pot amâna. Data de 6 nu este sfârşitul lumii.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Atunci 
să votăm în legătură cu propunerea de amânare a proiectului de hotărâre până la următoarea 
şedinţă a consiliului, când vom avea deja un buget adoptat. Din cele spuse de domnul director, 
am înţeles că nu vor surveni probleme deosebite de funcţionare. Consiliul este de acord cu 
amânarea? De la domnul director solicităm raport de activitate. Să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Pârvan Rodica, Şerban Valeriu) şi 1 
vot abţinere (Sztakics Éva). 
 „Mulţumesc frumos. Propunerea de amânare a fost acceptată.” 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea fără 
licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor alăturate, respectiv 
reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii. Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.  
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest proiect de 
hotărâre cuprinde 3 cereri de ocupare a spaţiului public. Din acestea s-ar amenaja2 noi intrări. 
Cea de-a treia există, plătind ulterior chiria care ar fi trebuit plătită dacă avea contract valabil. 
Ţinând cont de acestea, rog Consiliul să susţină acest proiect de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 

Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile Economică, Juridică şi de Urbanism au acordat aviz favorabil acestui proiect de 
hotărâre. Intervenţii? Nu sunt. Rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 16/2012. 

„Mulţumesc frumos. Proiectul a fost adoptat.” 
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui 
teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Bánki Donát, nr. 29, către 
S.C. COMPACT S.R.L. Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Atrag atenţia că este 
nevoie de o majoritate de 2/3 pentru adoptarea acestei hotărâri. Prezintă domnul viceprimar 
Bálint József.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Când SC Compact 



SRL a achiziţionat spaţiul comercial de la piaţă, ulterior solicitându-ne şi închirierea spaţiului 
îngust de lângă cel achiziţionat, a menţionat şi intenţia de cumpărare ulterioară. S-a făcut o 
evaluare care stabileşte valoarea acestui spaţiu la 1.200 de euro, valoarea a 42 mp. Ţinând cont 
de faptul că au realizat acolo un magazin funcţional, atunci să-i susţinem pentru ca şi din punct 
de vedere legal lucrurile să se rezolve, pentru a ajunge în proprietatea lor. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Comisiile Economic şi de 
Urbanism au acordat aviz favorabil, iar Comisia Juridică respinge adoptarea acestui proiect de 
hotărâre. Îl rog pe domnul consilier Ivan să-şi exprime părerea.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Am câteva întrebări. Prima 
dată: care este preţul concesiunii actualmente şi a doua oară, dacă această suprafaţă care a fost 
îngrădită apare în domeniul privat al municipiului. Dacă a fost trotuar înainte, conform Legii 
213, trebuia să fie în domeniul public. Pe cale de consecinţă, după ce o să primesc răspunsurile 
acestea, vă rog să-mi daţi cuvântul, doamna preşedinte.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF  (lb. m.): „Nu ştiu preţul cu care a fost închiriat, dar 
mai mult ca sigur că este mai mare de 5 euro. 25 de euro, pentru folosirea spaţiului pe un an.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Domnul consilier Ivan.” 
Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „În această situaţie, doamnelor şi 
domnilor consilieri, vă atrag atenţia că concesiunea pe un este preţul integral cu care-l vindem. 
Adică, noi ce luam într-un an o să-l şi vindem. N-ar fi mai câştigat municipiul dacă am ţine 
aceşti 1000 de euro/an, decât să o vindem cu 1200 de acum pentru vecie? Mulţumesc. Şi cer 
răspuns la întrebarea a doua, cu trotuarul şi cu domeniu. Vă rog frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „N-am înţeles, domnul 
Ivan” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Deci, această porţiune 
ocupată de 42 mp este ocupată din trotuarul, fostul trotuar care a fost acolo. Conform Legii 213 a 
Proprietăţii publice, trotuarul face parte din domeniul public. Nu ştiu cum este interpretat acesta, 
ca fiind domeniu privat. Asta vreau să văd, de ce e în domeniu privat, şi nu este după cum 
gândesc eu, ca fiind din fostul trotuar, care conform legii trebuia să fie proprietate în domeniul 
public şi atunci nu se putea vinde.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Bodor.” 
 Domnul consilier  BODOR LÓRÁND (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Deci, practic 
ar vorba despre picătura la streaşină. Contractul de concesionare ar fi valabil pentru suprafaţa de 
până la picătura la streaşină. Deci, nu este vorba despre un trotuar. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Iertaţi-mă domnul Bodor că 
vă contrazic, dar streaşina e sus, trotuarul e jos. Suprafaţa pe care o calcă e cea de jos, nu cea de 
sus.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Nu orice spaţiu care este asfaltat aparţine 
trotuarului. Conform extrasului de carte funciară şi hotărârii pe care aţi adoptat-o anul trecut, 
prin care s-a concesionat extinderea, şi în virtutea acelei hotărâri s-a aprobat şi s-a emis 
autorizaţia de construire prin extindere, 42 mp teren, este domeniul privat al municipiului. Şi 
până la urmă, finalitatea acestei hotărâri, cum v-am zis şi v-am explicat în cadrul şedinţei 
Comisiei Juridice, este o situaţie cam neplăcută. Iniţial nu s-a aprobat vânzarea, mă rog, 
funcţionarii publici, noi nu am propus vânzarea, însă societatea comercială se află într-o situaţie 
foarte neplăcută, a dorit să noteze extinderea construcţiei în evidenţele de carte funciară, i s-a 
respins solicitarea pe motiv că nu are drept de proprietate asupra acestui teren, deşi are un titlu în 
drept de concesiune. Conform noilor reguli de carte funciară, acest lucru nu este compatibil cu 



solicitarea de notare a construcţiei, drept urmare i s-a sugerat să cumpere terenul de la 
municipalitate, astfel dobândind drept de proprietate şi posibilitatea de notare a construcţiei. 
Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Iertaţi-mă, ajungem în 
aceeaşi situaţie cum am discutat aici, cu Subansamble Auto. Dacă trece cineva pe stradă şi vede 
asfaltat zice că e domeniu public. Nu este adevărat. Dacă atunci a apărut... Deci, această 
construcţie a fost prin abuz extinsă, această construcţie. Când a fost construit, cine i-a aprobat lui 
să-i extindă? Înseamnă că cine vrea, imediat face o construcţie pe stradă şi mâine vine şi zice că 
face, că nu ştiu ce, ca să-i dăm lui. Nu sunt de acord cu asemenea lucruri. Şi vă rog foarte mult, 
stimaţi consilieri, doamnelor şi domnilor consilieri, vă rog foarte mult, haideţi să clarificăm acest 
aspect, să nu ajungem iar în contencios, cum ajungem iară cu 302 şi cu încă alte probleme pe 
care le avem. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Eu doar am auzit, şi vreau 
să cer părerea colegilor de la Comisia Economică pentru că nefiind acolo, sunt şi eu puţin curios 
dacă informaţia este aşa. Înţeleg că preţul cu care noi vindem este preţul plătit pe un singur an, 
din concesiune?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Mulţumesc. Domnul 
consilier Miklós.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Da! Dar asta nu înseamnă că preţul cu 
care-l vindem acum, sau preţul care este propus pentru a vinde este unul mic. Înseamnă, din 
punctul meu de vedere, că preţul care s-a concesionat a fost unul mare. Păi, haideţi să ne gândim. 
Dacă ne gândim logic, există o cutumă care spune că preţul chiriei este undeva la... deci ar trebui 
să dea 10 ani preţul imobilului. Să spună cineva că acel mp de teren valorează 250 de euro? 
(lb.m.): Nu ştiu dacă toată lumea-mi înţelege logica. Deci, la închiriere, concesiunea fiind tot un 
fel de închiriere, perioada de amortizare de 10 ani este un concept acceptat, perioadă în care 
valoarea imobilului trebuie să se întoarcă prin cuantumul chiriei. Din punctul meu de vedere, 
preţul de 25 euro per mp este un preţ corect de vânzare al pieţei, şi chiria anuală de 25 euro/mp 
este enormă. Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Domnul viceprimar 
Bálint.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici s-au ridicat 
probleme care şi mie mi se par de neconceput, şi nu-mi vine să cred că în această perioadă 
chiriaşul a plătit 25 de euro per mp. Preţul stabilit de 25 de euro per mp pentru vânzare este un 
preţ real al pieţei. Părerea mea este că, pentru a lămuri aceste probleme, în scurt timp vom avea 
şedinţă de consiliu şi propun să rediscută atunci acest proiect de hotărâre.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Domnul consilier Kató.” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să-i reamintesc 
domnului Ivan că anul trecut am făcut dezmembrarea şi identificarea, închiriind acest spaţiu 
firmei în cauză. În conformitate cu contractul de închiriere, anul trecut firma a şi construi pe 
acest spaţiu, construcţie ce există şi azi, şi acum, veninid cu solicitarea de intabulare, aşa cum a 
subliniat şi doamna secretar, ne-a cerut să-i vindem acest teren. Este normal să dorească acest 
lucru, să aibă spaţiul şi clădirea intabulate şi reglementate juridic. Cei 25 de euro pe care-i 
menţionează domnul Bálint reprezentau cuantumul chiriei. Dacă ne amintim bine cu toţii, atunci 
au fost discuţiile legate de preţul/mp cu care dăm în chirie spaţiul pentru „Háromszék”, acolo 
unde sunt chişcurile de ziare. Deci, aceste subiecte au fost discutate în aceeaşi perioadă.  Da, 



preţul de închiriere a fost de 25 de euro, iar acum avem un proces – verbal de evaluare care poate 
fi văzut, şi avem şi un proiect de hotărâre prin care încercăm   să-l valorificăm la preţul pieţei, 
ceea ce reprezintă un venit pentru oraş pentru că pe acel teren s-a construit deja. Nu înţeleg care 
este problema. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Îl întreb pe domnul 
viceprimar dacă revocă proiectul de hotărâre?” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Da.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Atunci nu văd sensul 
continuării discuţiilor.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Pentru a clarifica acele condiţii din 
contractul de închiriere şi să nu votăm în legătură cu ceva ce nu este clarificat.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Atunci, proiectul de 
hotărâre este revocat.” 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării 
Consiliului Judeţean Covasna să implementeze măsurile adiacente, precum şi să depună cererea 
de finanţare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură în numele Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Conform înţelegerii cu Consiliul 
Judeţean, în judeţul Covasna, în cazul achiziţionării merelor pentru şcoli, oraşul Sfântu Gheorghe 
ar organiza licitaţiile. La nivel judeţean, Consiliul Judeţean şi-a asumat acele activităţi 
complementare obligatorii, pentru împărţirea merelor printre copii, deci mă gândesc aici la 
realizarea fluturaşilor, la promovarea consumului de fructe. În judeţ, aceste activităţi vor fi 
realizate de Consiliul Judeţean. Pentru a primi Consiliul Judeţean suma aferentă acestei activităţi, 
de la Agenţia de Plăţi, acum trebuie să-i autorizăm în mod legal. În anul 2011 ei au realizat 
promovarea consumului de fructe şi pe teritoriul oraşului Sfântu Gheorghe, motiv pentru care vă 
rog să susţineţi acest proiect de hotărâre.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia Economică a dat aviz favorabil. La fel şi Comisia Juridică cu amendamentul ca 
rezolvarea programului fructelor să fie făcută pe plan local. Păreri, intervenţii? Dacă nu sunt, rog 
Consiliul să voteze.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 17/2012. 

„Mulţumesc frumos. Proiectul a fost adoptat.” 
 PUNCTUL XVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 
11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Am mai menţionat la o şedinţă 
anterioară de consiliu că nu mai doresc să fac parte din comisia de evaluare din cadrul 
programului de sprijinire a elevilor de etnie romă. De aceea, l-am propus în locul meu pe domnul 
consiler Fazakas Mihail, membru în Comisia de Cultură. Din întâmplare, am participat şi la 
şedinţa Comisiei Sociale, se prea poate ca domnul viceprimar să nu ştie acest lucru, dar comisia 
ar dori ca domnul viceprimar să ocupe funcţia de preşedinte al comisiei. Mulţumesc frumos.” 

Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile au 
acordat avize favorabile. Păreri? Dacă nu sunt, să votăm în legătură cu propunerea ca domnul 
consilier Fazakas Mihail să figureze în comisie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru.  
 „Consiliul aprobă ca preşedinte al comisiei să fie domnul viceprimar Bálint?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere. 
 „Acum să votăm întregul proiect de hotărâre.” 



 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 18/2012. 
„Mulţumesc frumos. Proiectul a fost adoptat.” 

 PUNCTUL XVIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze 
una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Şi în anul 2012 trebuie să 
hotărâm care sunt acele zone de pe teritoriul oraşului şi acele lucrări care pot fi efectuate de către 
cei care beneficiază de ajutor social în cuantumul ajutorului social. Acest tabel poate fi găsit în 
anexa proiectului de hotărâre. Propun să dezbatem şi să susţinem acest proiect de hotărâre.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia Economică şi cea Socială au dat aviz favorabil, cu propunerea ca zonele ţintă să fie 
extinse şi cu locurile locurile de excursii. Comisia juridică a acordat aviz favorabil cu un vot 
împotrivă, cel al domnului consilier Ivan şi îl rog să-şi expună părerea.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Eu aş avea de fapt o 
întrebare. Cum este delimitată această zonă Őrkő? Între ce străzi? Dacă strada Váradi József, 
până la ce număr este, în zona centrală, până de la ce număr încolo este zonă Őrkő? Eu atât am 
de întrebat, dacă mă lămureşte cineva, care este zona Őrkő? Văd că se miră cineva. Deci, întreb: 
am aici un raport de specialitate, vă dau numărul imediat, în care ni se spune, chiar acum un an 
se spune că pe un proiect care viza zona Debren şi zona pârâului Simeria, era nelegalitate pentru 
că nu era delimitat în zonă. Şi eu aş întreba acuma, cum vedem care e în zona Őrkő faţă de zona 
Simeria, sau faţă de zona Debren? Aceasta este întrebarea mea. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Deci, 
cum să fie împărţite aceste teritorii? O rog pe doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În accepţiunea mea, Zona Örkő, 
în acest caz, reprezintă teritoriul locuit de comunitatea romă. Este evident că acolo ei trebuie să 
facă curăţenie. Deci, în primul rând, în mediul lor.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Opinii, 
propuneri? Domnul consilier Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Nici acum nu sunt împăcat şi am spus şi 
ieri în Comisia Juridică, faptul că acest proiect de hotărâre are un titlu ciudat, care spune că: 
„pentru repartizarea orelor de muncă”. Şi aici nu despre ore vorbim, căci ştim că este vorba 
despre 72 de ore, ci despre locaţiile enumerate. Deci, din punctul meu de vedere, titlul hotărârii 
ar trebui să fie unde vor lucra în cele 72 de ore. Deci, acesta ar trebui să fie titlul hotărârii.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos pentru 
observaţii. Mai sunt şi alte păreri?” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Titlul proiectului de hotărâre este cel din 
Legea 416/2001, copia identică să spun aşa, deci din punctul meu de vedere, în urma citirii 
atente, se poate interpreta în mod corespunzător. Dacă domnul consilier ar dori totuşi să 
reformuleze, atunci să vină cu o propunere de modificare de text, şi acela să fie supus la vot.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA ( lb. m.):  „Bine. Domnul consilier.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Deci, dacă doamna 
secretar spune că este legal şi este corectă formularea, atunci retractez, numai că mie nu mi-a 
sunat nici ungureşte nici româneşte deoarece conţinutul proiectului de hotărâre vorbeşte despre 
altceva decât titlul. Atât. Dar oricum, îmi retrag propunerea pentru că este un lucru legat de 
formă şi nu de conţinut.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Miklós.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Normal că trebuie 



să adoptăm această hotărâre în această formă, sau cu alt titlu. Eu sper că această hotărâre nu se 
va adopta doar de formă şi că aceşti oameni chiar vor lucra acele ore. Sub supravegherea atentă a 
cuiva. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „S-a auzit o propunere şi ne 
consultăm cu doamna secretar cât este de legală. Deci, ca suprafeţele ţintă să fie extinse cu 
locurile de excursii, deci în perimetrul oraşului, în împrejurimi, Băile Şugaş şi zonele de lângă 
râul Olt, deci, cu curăţarea acestora. Deoarece îngreunează situaţia, îmi revoc propunerea ca să 
putem avansa. Nu este propunere de modificare, nu sunt nici păreri şi intervenţii, aşa că rog 
Consiliul să voteze în legătură cu proiectul de hotărâre, în forma lui iniţială.” 
  Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Ivan Niculae Gheorghe), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 19/2012. 

„Mulţumesc frumos. Proiectul a fost adoptat.” 
 PUNCTUL XIX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: preşedintele de şedinţă. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Îl propun pe domnul 
consilier Bodor Lóránd ca preşedinte al următoarei şedinţe, şi în caz de absenţă, pe domnul 
Fazakas Mihail. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Bodor Lóránd), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 20/2012. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL 294/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea bazinelor de la ştrandul municipal din 
Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
  Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Printr-o hotărâre anterioară am 
aprobat indicatorii economici ai ştrandului, care se referă la 1.039.000 de euro, dar ulterior s-a 
dovedit că acestă sumă este mai mare decât valoarea lucrării din contractul semnat cu 
proiectantul şi cu firma de execuţie. I-am chemat şi am modoficat indicatorii astfel încât să 
ajungă la valoarea propusă şi semnată cu ei, de 977.412 euro. Drept urmare, modernizarea 
clădirii ştrandului va fi o renovare simplă şi nu o reconstrucţie. Deci, ca să putem continua acest 
contract, trebuie să renunţăm la reconstrucţie. În acest caz, mai mult ca sigur că pe 1 iunie putem 
inaugura noul ştrand, dacă reuşim să menţinem ritmul propus. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile Economic, Juridic şi de Urbanism au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Păreri, 
comentarii? Nu sunt. Rog Consiliul să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 21/2012. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „S-a înscris doamna 
consilier Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Am două probleme punctuale. A 
venit o adresă la şcoală, de la Consiliul Local, prin care se spunea ca să optăm pentru o dată de 
salariu, că se va schimba data salariilor de pe 5, undeva pe data de 10. Am primit zeci de 
întrebări, cadrele didactice întreabă ce se întâmplă pentru că sunt oameni tineri care au rate şi 
sunt puse aceste rate în funcţie de data de 5 a salariului şi în cazul acesta vor intra în penalităţi. Şi 
ce se întâmplă, şi dacă se schimbă data salariului se întâmplă ceva, se poate modifica şi data la 
bancă. Nu ştiu cine poate răspunde la această întrebare. Cine a propus data schimbării salariului 
şi mai ales de ce? A doua problemă: oamenii reclamă că în zona centrală nu mai este niciun 



chioşc de ziare. Atâta s-au foit ziarele astea, atâta, că nu mai ştiu cine patronează chioşcurile 
acestea, încât aici la Şugaş sunt 4, din care funcţionează 3 şi în centru nu mai există chioşcuri de 
ziare, ba a fost rdicat şi amplasamentul respectiv, deci chioşculeţul ca atare. Vrei să cumperi un 
ziar, neapărat trebuie să mergi spre zona Şugaş şi oamenii sunt foarte nemulţumiţi. Mai ales cei 
care locuiesc în Piaţa Mihai Viteazul mi-au atras atenţia că ar fi cazul ca să se amplaseze unul, 
chiar două chioşcuri de ziare, în zona respectivă. Asta înseamnă că lumea citeşte presa şi are 
nevoie. Nu ştiu dacă intră în competenţele noastre de a rezolva această problemă. Vă 
mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Mulţumesc frumos. 
Doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu aş vrea să răspund la prima 
problemă a doamnei consilier. Din câte ştiu, personalul didactic primea salariul în data de 5, şi 
deşi a fost o cerere din partea Inspectoratului Şcolar, să modificăm această dată pe 10 sau 15, noi 
nu am fost de acord, deoarece din informaţiile pe care le avem, foarte multe cadre didactice au 
rate la bănci legate de această dată. Deci, până pe data de 5 noi putem rezolva, şi noi nu am 
propus modificări. Deci, până acum a fost data de 5, şi şi de acum încolo noi asta propunem. Nu 
propunem schimbarea datei de salariu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Eu vă mulţumesc foarte mult, pentru că 
au început să circule zvonuri că la Târgu Secuiesc deja e data de ..., că la Baraolt e deja data de... 
şi nu ştiu dacă e adevărat sau sânt numai zvonuri. Vă mulţumesc.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.r.): „Spun româneşte ca să nu trebuiască 
tradus, fiind vorba despre probleme financiare. Deci, aş dori să fac câteva completări pentru a 
clarifica de ce Inspectoratul Şcolar a solicitat şcolilor, şi şcolile la rândul lor consiliilor locale 
decalarea zilelor în care se fac plăţile în învăţământ. Ministerul Educaţiei, anul trecut, în trei 
etape distincte a elaborat o aplicaţie – platformă electronică pentru urmărirea modului de plată a 
salariilor angajaţilor din învăţământ. Programa se numeşte EDU – SAL. A apărut Hotărârea de 
Guvern în Monitorul Oficial, în luna noiembrie, care impune ca fiecare unitate de învăţământ cu 
personalitate juridică să-şi elaboreze statul de personal şi statul de funcţii pe fiecare lună, cu 
acestea trebuie să vină la inspectorat pentru avizare. Fără această avizare Trezoreria nu acceptă 
plata salariilor. Avizul înseamnă verificarea statului de plată de către consilierul care răspunde la 
inspectorat de acest lucru, de auditul intern al inspectoratului şi în final, de conducerea 
inspectoratului. Am constatat următoarele: statul de plată pentru o unitate de învăţământ nu se 
poate elabora pe data de 25 a lunii actuale, sau 26, sau 27 pentru că, dacă  - Doamne fereşte – în 
luna respectivă, în ultimele 2 zile cineva moare şi apare pe statul de plată, înseamnă că 
beneficiază de nişte drepturi care nu-i revin, conform legii. Prin urmare, realizarea statului de 
plată se face cu data de 1 a lunii următoare pe luna precedentă. Şi atunci, dacă intervine o 
sărbătoare, plus o sâmbătă şi o duminică, efectiv şcolile nu reuşesc să le finalizeze şi 
Inspectoratul Şcolar sâmbătă, duminică nu lucrează, deci noi nu putem aviza. Şi atunci, vor fi 
situaţii în care, cum a fost de fapt la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, salariile vor întârzia 
una – două zile datorită acestei proceduri financiare foarte dificile. Soluţia din partea 
ministerului a fost aceea ca în domeniul învăţământului să se decaleze termenul privind 
acordarea salariilor. Data de 10 a fost stabilită ca dată minimă necesară pentru acest lucru. Am 
transmis solicitare în judeţ către consiliile locale, au fost consilii locale care şi-au schimbat data 
plăţii salariilor pentru că legea prevede, la nivelul administraţiei publice locale dacă se face o 
schimbare, nu numai şcolile sunt afectate, ci şi consiliul local şi toţi bugetarii care sunt salarizaţi 
şi primesc fondul de salarii prin consiliul local, trebuie să fixeze o singură dată privind plata 
salariilor. Prin urmare, noi avem adrese din judeţ, de la consilii locale, primari care au 



reprogramat şi prin HCL au modificat data plăţii salariilor şi vom avea de la Municipiul Sfântu 
Gheorghe un alt răspuns prin care se comunică că rămâne pe data de 5 a lunii. Cu următoarea 
observaţie: s-ar putea să avem 1Mai, 2 mai, 5 mai, nu ştiu câte zile libere şi în acea săptămână, 
instituţiile dacă nu lucrează, avizul nu-l veţi primi, Trezoreria nu va vira în contul angajaţilor 
salariile, prin urmare vor fi întârzieri. Asta este realitatea, nu depinde de noi, depinde de 
Hotărârea Guvernamentală, şi de programul, platforma EDU – SAL. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul 
consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „N-am vrut să ocup timpul 
atunci, pentru că trecusem de punct, dar trebuie totuşi să clarificăm un punct: legea despre care 
vorbea domnul Klárik, Legea 340/2004 se referă strict la organizarea Prefecturilor din România. 
Nici vorbă c-ar exista vreo reglementare cu limba română. I-am arătat şi domniei sale, dar am 
vreut să fie foarte clar. Legea 340 este despre Instituţia Prefectului, este lege de bază care nu are 
nicio legătură cu urmărirea limbii române pentru un material. Mulţumesc frumos. Scuze, dar 
trebuia să fac precizarea asta, pentru că şi eu aş fi fost curios. Scuzaţi-mă, locuiţi în Sfântu 
Gheorghe, nu cred că nu le vedeţi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.r.): „Vrând, nevrând, am devenit avocatul 
diavolului, dar e bine, că am găsit pe internet adresa Prefecturii, cu referire la această problemă. 
Eu, adineauri am citat dintr-un articol de presă, deci presa a spus aşa. Acum mă simt nevoit să 
citesc şi din această adresă care scrie: „Aşa arată piaţa liberă din România.”,  „În temeiul art 19, 
alineatul 1, litera a, din Legea 340/2004, republicată, privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, 
prin prezenta vă atenţionăm că, potrivit prevederilor articolului 13 din Constituţia României, 
limba oficială este limba română. Totodată, învederăm că, potrivit art. 1, alineatul 2, din Legea 
500/2004: orice text scris sau vorbit într-o limbă străină, indiferent de dimensiuni, având caracter 
de interes public, trebuie să fie însoţit de traducere sau de adaptarea în limba română, iar 
articolul 6 al aceluiaşi act normativ stabileşte că traducerea completă în limba română trebuie să 
aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului în limba străină şi să facă parte 
integrantă din ansamblul grafic respectiv. În raport cu prevederile legale mai sus amintite, vă 
solicităm să dispuneţi înlocuirea panoului publicitar realizat numai în limba maghiară, amplasat 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, astfel încât textul înscris pe panou să fie redat 
şi în limba română, respectând cerinţele impuse de statutul de limbă oficială a acesteia. Pentru a 
evita demararea unei eventuale proceduri contencioase, vă rugăm ca îndeplinirea de mai sus să 
fie adusă cu claritate la cunoştinţa instituţiei noastre. Cu aleasă consideraţie, Prefect, şi aşa mai 
departe.”.Deci, asta este piaţa liberă la noi, asta am spus. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.):  „Mulţumesc frumos. 
Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Îmi pare rău că 
domnul primar nu este şi îi doresc concediu plăcut şi numai bine. Am să sar peste problemele 
care erau adresate dumnealui, şi aş vrea să o întreb pe doamna profesoară, doamna Pârvan, în 
calitate de directoare la şcoală, s-a vorbit ca în numele Consiliului Local Sfântu Gheorghe a 
primit o adresă. Dar cine reprezenta aici Consiliul Local, că noi suntem Consiliul Local şi noi nu 
ştim. Cineva, dacă a semnat în numele Consiliului Local, nu este corect. Şi dumneavoastră 
doamnă Keresztély, aţi vorbit tot de Consiliul Local, spre sfârşit aţi amintit de Primărie şi de 
aceea eram curios să ştiu şi eu ce facem cu Consiliul Local. Problema următoare care aş vrea să 
vă rog doamna viceprimar, care sunteţi la comanda primăriei, ca acum un an a fost vorba de un 
Plan de Ordine şi Siguranţă Publică, care acum 6 luni s-a spus că este în fază de avizare. Eu cred 
că şi dacă-l puneam în spate la un melc, până acum tot ajungea aici să-l vedem şi noi. A doua 



problemă, care vă rog ca în temeiul legii, să îmi daţi satisfacţie, este că vă solicit o statistică a 
sancţiunilor aplicate de Poliţia Locală la HCL 389/2010 cu modificări şi completări ulterioare, în 
care puncte să fie numărul de sancţiuni aplicate, articolele la care s-au aplicat aceste sancţiuni şi 
valoarea sancţiunilor. Pot să repet, deci numărul, articolele încălcate la care s-au aplicat 
sancţiunile şi valoarea sancţiunilor aplicate. Ca ultimă problemă, rog Comisia Juridică, după 
terminarea şedinţei, pentru 10 minute cel mult, să ne vedem în sala 26. Vă mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul 
consilier Nemes.” 
 Domnul consilier NEMES TIBOR (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Numai un minut. 
Toamna trecută s-a făcut mare tam – tam în legătură cu acţiunea Asociaţiei Rara Avis, în 
legătură cu ciorile şi s-a contabilizat ca şi un mare succes. E adevărat că acum, în parc, sunt doar 
câteva ciori, dar toate s-au mutat la Spitalul Judeţean şi în zona străzii Váradi József. Deci, ar fi 
indicat să se continue acţiunea în vreun fel, căci sunt groaznic de neplăcute. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cu 
asta declar şedinţa închisă. Vă doresc o după-amiază plăcută. Mulţumesc frumos.” 
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 februarie 2012. 
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