
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 9.675/2013 
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 28 februarie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind Bálint Iosif. 
 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. 204/22.02.2013. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád András, Primarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva–Judit şi dl. Tischler Ferenc, viceprimarii Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media. 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Salut cu drag colegii 
şi reprezentanţii presei. Vă rog frumos să porniţi microfoanele. Domnul primar şi domnul 
consilier Bálint József lipsesc, aşa că începem şedinţa ordinară de azi. Trebuie să 
menţionăm că avem cvorum şi putem începe cu adoptarea proceselor – verbale. Vă rog să 
votăm în legătură cu procesul – verbal al şedinţei din data de 31 ianuarie. Să votăm.” 
 Se votează în unanimitate, cu 20 de voturi pentru. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat procesul – verbal al şedinţei din data de 31 
ianuarie. Trecem la Ordinea de zi şi aş dori să întreb dacă are cineva observaţii în legătură 
cu punctele de pe Ordinea de zi? Doamna viceprimar Sztakics Éva doreşte să ia cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul primar nu este 
prezent şi m-a însărcinat pe mine să prezint acele proiecte de hotărâre care au fost iniţiate 
de dumnealui. În acest sens, aş dori să revoc de pe Ordinea de zi, punctul 3. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Întrebarea mea este 
dacă sunteţi de acord...Nu. Am luat la cunoştinţă faptul că punctul 3 de pe Ordinea de zi a 
fost revocat. Cine doreşte să se înscrie la Diverse? Doamnele Török Aranka, Pârvan 
Rodica, Profiroiu Marilena doresc să ia cuvântul. Suntem de acord cu Ordinea de zi, în 
această formă? Vă rog să votăm.” 
 Se votează în unanimitate, cu 20 de voturi pentru. 
 „Trecem la Ordinea de zi care cuprinde 12 puncte plus Diverse, de fapt un punct a 
fost revocat, atunci rămân 11 puncte despre care vom discuta. Începem cu punctul 1 de pe 
Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea 
exerciţiului bugetar al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Sztakics Éva 
Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sfântu 
Gheorghe a început anul 2012 având un buget de 89 072 131 de lei. În cursul anului am 
reuşit rectificarea pozitivă a bugetului cu suma de 18 687 870 de lei, astfel bugetul nostru 
la sfârşitul anului a fost de 107 760 000 de lei. Cele mai mari sume alocate au fost la 
capitolul învăţământ, şi anume suma de 41 926 384 de lei din bugetul oraşului. Acesta este 
urmat de cheltuielile culturale, 16 700 000 de lei. Urmează cheltuielile sociale, transportul 



 

 

în comun şi astfel avem această formă finală a bugetului, la sfârşitul de an. Vă rog să 
susţineţi acest proiect de hotărâre, căci vorbim de fapte concrete. Nu se pot face modificări, 
aceasta fiind de fapt doar un raport pe care, conform legii, Consiliul trebuie să-l adopte în 
fiecare an. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Aş dori să menţionez 
că acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile de specialitate 1 şi 5. 
Are cineva observaţii în legătură cu punctul 1? Nu, atunci să votăm în legătură cu acest 
punct.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
26/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctul 2 de pe Ordinea de zi.” 
  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. Prezintă: Sztakics Éva Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Propunem următoarele 
modificări în organigrama şi în statutul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe. Mutarea unui post de Inspector de 
specialitate din cadrul Compartimentului Tourinfo în cadrul Compartimentului pentru 
Învăţământ şi Cultură. Este vorba despre posturi, nu de persoane. Propunem, de asemenea 
şi înfiinţarea a 6 posturi de execuţie, posturi noi, în acest caz. 4 posturi la Compartimentul 
Regim Evidenţă şi 2 posturi la Compartimentul de Stare Civilă. Aş dori să menţionez că 
aceste 6 posturi snt foarte importante, căci în baza unei legi numărul posturilor este 
normativ, raportat la numărul populaţiei, dar din păcate, nu putem face angajări, căci 
restricţia este  valabilă şi aici, în ciuda faptului că este normativ. Înfiinţăm aceste posturi şi 
încercăm toate instrumentele legale pentru a le putea umple, căci sunt foarte importante şi 
colegii se confruntă cu multe probleme. Atât  Compartimentul Regim Evidenţă cât şi 
Compartimentul de Stare Civilă. Mulţumesc.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Acest proiect de 
hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile de specialitate 1 şi 5. Are cineva observaţii 
în legătură cu punctul 2 de pe Ordinea de zi? Ceva de adăugat? Nu, atunci să votăm în 
legătură cu acest punct.”  
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
27/2013. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 4 de pe Ordinea de zi.” 
  PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” a cotizaţiei 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să achităm suma de 
135 000 de lei, ca şi cotizaţie către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, 
la fel ca şi anul trecut.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „ Are cineva observaţii 
în legătură cu punctul 4 de pe Ordinea de zi? Acest proiect de hotărâre a primit aviz 
favorabil de la Comisiile de specialitate 1 şi 5. Dacă nu sunt intervenţii, atunci să votăm în 
legătură cu acest proiect de hotărâre.”  
 Se votează cu 16 de voturi pentru şi 4 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela 
Rădiţa, Pârvan Rodica, Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 28/2013. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 



 

 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării 
Statutului asociaţiei. Prezintă: Sztakics Éva Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să-l împuternicim 
pe domnul Antal Árpád András în Adunarea Generală a Asociaţiei „AQUACOV”, pentru a 
vota despre acceptarea a 4 noi membri, căci Bodoc, Brăduţ, Vâlcele şi Vârghiş şi-au arătat 
intenţia de a adera la Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV”. Aş dori să 
menţionez că s-a strecurat o greşeală în anexele proiectului de hotărâre, greşeală care se va 
corecta. Primarul comunei Vâlcele este Kovács László şi nu Cucu Nicolae, aşa cum apare 
într-o anexă. Deci, este o greşeală de redactare, deci se va corecta. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Luând în calcul 
corectarea greşelii, proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile de 
specialitate 1 şi 5. Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.”  
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
29/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
  PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe pe perioada 2013-
2020. Prezintă: Sztakics Éva Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „S-a realizat Planul 
strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”. Aş doră să menţionez aici faptul că, 
vorbind cu domnul director, această strategie este în armonie cu strategia de dezvoltare a 
judeţului. Cred că toată lumea a studiat materialul, aşa că-l propun spre adoptare.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „ Comisiile 1 şi 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Are cineva, ceva de adăugat la acest punct? Dacă nu, 
vă rog să votăm despre punctul 6 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 de voturi pentru şi 3 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela 
Rădiţa, Profiroiu Marilena) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 30/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unui teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Oltului nr. 74 
către numiţii Illés Tibor şi Illés Zsuzsanna. Prezintă: Sztakics Éva Judit – viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Din ce în ce mai multe 
persoane fizice se adresează municipalităţii pentru achiziţionarea curţii din jurul caselor, 
terenuri care se află încă, în proprietatea oraşului. Aceasta este şi cererea celor două 
persoane fizice de faţă. Am dori să vindem un teren de 348 mp. Conform evaluării, 
valoarea acestui teren este de 7 300 de euro. Am discutat în comisii şi considerăm acest 
preţ a fi echitabil, astfel propunem să vindem terenul aferent caselor acestor persoane 
fizice.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1 şi 2 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comisia nr 5 a avut o propunere, o propunere de 
modificare. Voi citi în limba română. (lb.ro.): „La articolul 1 al proiectului de hotărâre, se 
propune - „se aprobă efectuarea procedurii de rectificare”, în loc de „se rectifică titularul 
dreptului.” (lb.m.): Aceasta a fost propunerea Comisiei. Vă rog să votăm despre 
modificare.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am aprobat propunerea de modificare. Vă rog să trecem la votarea proiectului de 
hotărâre.” 



 

 

 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
31/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea unei 
porţiuni din imobilului situat pe str. Daliei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Sfântu 
Gheorghe din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în 
administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Covasna doreşte să înfiinţeze un centru de formare a adulţilor şi 
a identificat un imobil care este momentan gol, de 110 mp, de pe strada Daliei. Am dori să 
transmitem Agenţiei dreptul de folosinţă, dar aş dori să formulez deja câteva propuneri de 
modificare, căci averea oraşului putem să o transmitem cu drept de folosinţă doar pe o 
anumită perioadă de timp. Deci, această formare este un lucru bun, dar nu este sigur că va 
funcţiona şi peste ani, aşa că aş dori să formulez propunerea de modificare. La articolul 1, 
acolo unde scrie (lb.ro.): „Compus din 5 încăperi, în suprafaţă totală de 110 mp, pe o 
durată de 10 ani”. (lb.m.): Deci, propun 10 ani, perioada de timp.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Şi în contract scrie, trebuie 
să modificăm şi acolo.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Da, da. Şi în contract, deci 
la anexa proiectului de hotărâre, la punctul 4.1 propun - „prezentul contract de administrare 
să se încheie pe o durată de 10 ani.” (lb.m.): Mai am o propunere de modificare. Tot la 
contract, la punctul 5.2.2, să formulăm că dacă într-un an de zile nu se realizează acest 
centru, deci nu va demara centrul de formare pentru adulţi, retragem dreptul de 
administrare, căci dacă şi-au stabilit acest obiectiv, într-un an de zile ar trebui să înceapă şi 
cursurile de formare – (lb.r.): „Să pună în funcţiune centrul de formare profesională a 
adulţilor în termen de 1 an de la data semnării contractului de administrare, sub sancţiunea 
revocării dreptului de administrare”. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mai are cineva 
observaţii în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă nu, vă rog să votăm în 
legătură cu propunerile de modificare. Prima propunere se referă la perioada de 10 ani 
pentru dreptul de folosinţă. Vă rog să votăm despre modificarea articolului 1 al proiectului 
de hotărâre, despre perioada de 10 ani. Să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kelemen Szilárd – 
Péter). 
 „Domnul Kelemen Szilárd nu a votat. Cea de-a doua propunere de modificare. La 
capitolul 4.1 din contract, modificarea perioadei nedeterminate, în perioadă de 10 ani. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu participat la vot (Kelemen Szilárd – 
Péter). 
 „Am aprobat propunerile de modificare. Cea de-a treia propunere este la punctul 
5.2.2 - „Să pună în funcţiune centrul de formare profesională a adulţilor în termen de 1 an 
de la data semnării contractului de administrare, sub sancţiunea revocării dreptului de 
administrare” Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kelemen Szilárd – 
Péter). 
 „Cu 19 voturi pentru, am aprobat propunerea de modificare. Comisiile 1 şi 5 au 
avizat favorabil proiectul. Comisia nr 5 are o propunere de modificare, la obiectul 
contractului, punctul 2.1 – în loc de sintagma „conform releveului”, să fie trecut „conform 



 

 

planului de situaţie”. În loc de „pe seama”, să fie trecut „în beneficiul”. Vă rog să votăm în 
legătură cu propunerea de modificare formulată de Comisia Juridică.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kelemen Szilárd – 
Péter). 
 „S-a aprobat şi această propunere de modificare. Acum, să votăm în legătură cu 
întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 de voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kelemen 
Szilárd – Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 32/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre de la punctul 8.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind delegarea dreptului 
de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de 
la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a 
Grădiniţei cu program prelungit „Gulliver” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să prezint 
împreună punctele 9 şi 10, căci au conţinut asemănător, şi am mai prezentat astfel de 
proiecte de hotărâre. Vor urma şi restul, căci Legea nr 1 se referă într-un mod puţin ciudat 
la situaţia clădirilor şcolilor. Şi în continuare credem că cel mai bine vor putea administra 
clădirile şcolilor, Consiliile de Conducere ale acestor şcoli, şi nu Consiliul Local. Acesta 
este motivul pentru care dorim să transmitem dreptul de administrare. Deci, am pregătit 
proiectele de hotărâre pentru două instituţii de învăţământ: Grădiniţa cu program prelungit 
„Gulliver” care cuprinde şi grădiniţa care se află la Şcoala Kiss Árpád,  şi la punctul 10 de 
pe Ordinea de zi, transmitem dreptul de administrare Consiliului de Conducere a Şcolii 
„Gödri Ferenc”, clădirea şcolii, a Grădiniţei Árvácska şi a Grădiniţei „Kőrösi Csoma 
Sándor”.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Proiectul de hotărâre 
de la punctul 9 de pe Ordinea de zi a primit aviz favorabil de la Comisiile de Specialitate 1, 
4 şi 5. Comisia nr 5, Comisia Juridică are o propunere de modificare: „reformularea art 1 
din proiectul de hotărâre”- „se aprobă transmiterea dreptului de administrare”, în loc de „se 
aprobă delegarea dreptului”. Evident, această modificare va survenoi şi în titlul proiectului 
de hotărâre. Să votăm în legătură cu propunerea de modificare.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am aprobat propunerea de modificare. Acum, vă rog să votăm în legătură cu 
întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
33/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind delegarea dreptului 
de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de 
la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Şcolii 
Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Doamna viceprimar a 
prezentat acest punct, îmtreună cu proiectul de la punctul 9. Acest proiect are aceeaşi 
propunere de modificare, din partea Comisiei Juridice, ca şi punctul anterior. 
„Reformularea art 1 din proiectul de hotărâre”- „se aprobă transmiterea dreptului de 
administrare”, în loc de „se aprobă delegarea dreptului”. Evident, această modificare va 
survenoi şi în titlul proiectului de hotărâre. Să votăm în legătură cu propunerea de 
modificare.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 „Am aprobat propunerea de modificare. Acum, vă rog să votăm în legătură cu 
întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
34/2013. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre de la punctul 10 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Conform 
legii, înainte de adoptarea bugetului nostru, trebuie să stabilim cheltuielile lunare de 
întreţinere a căminului de bătrâni, conform cifrelor de anul trecut. Aşa cum puteţi vedea şi 
din proiectul de hotărâre, pentru rezidenţi această sumă este de 902 lei, iar pentru cei de la 
Centrul de zi, suma este de 808 lei. Vă rog să susţineţi acest proiect, prin votul 
dumneavoastră.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Proiectul de hotărâre 
de la punctul 11 a primit aviz favorabil de la Comisiile 3 şi 5. are cineva, ceva de adăugat, 
în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
35/2013. 
 „S-a adoptat şi proiectul de hotărâre de la punctul 11 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL XII 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 KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Se alege preşedinte de 
şedinţă pentru luna martie 2013, doamna consilier Magyarósi Piroska-Imola, iar în cazul 
lipsei acesteia, domnul consilier Mikós Zoltán. (lb.m.): Vă rog să votăm în legătură cu 
proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
36/2013. 
 „S-a adoptat şi proiectul de hotărâre de la punctul 12. La punctul Diverse, o rog pe 
doamna Török Aranka să ia cuvântul.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna TÖRÖK AURICA – responsabil sat Chilieni (lb.m.): „Proprietarii de oi 
m-au rugat să iau cuvântul, căci păşunea de la Chilieni a fost mereu a lor, era păşunea de 
vară. Acum, se pare că este împărţită, acum se pare că mai este şi un alt cioban, iar 
ciobanului actual, care duce oile din Chilieni la păscut, nu-i ajunge păşunea. Nu ştiu, dar 
există o problemă legată de aceasta, şi ar trebui să aflăm care este situaţia, căci nu vor să 
preia oile. Asta este o problemă. Cealaltă problemă este că, anul trecum am amenajat 
frumos staţia de autobuz, este frumos asfaltată, iar între noul asfalt şi drumul vechi betonat 
există o porţiune de 10 metri care a rămas acolo şi acum este plină de gropi. Avem 
rugămintea ca atunci când se asfaltează la Sfântu Gheorghe, ar trebui adus şi acolo asfalt, 
pentru a lega cele două prţiuni. Am ridicat această problemă acum, pentru că restul putem 
să rezolvăm cu piatră spartă, dar acolo ar trebui făcută treaba bine, căci este un drum bun şi 
este foarte urât, şi se circulă foarte, foarte greu. Mulţumesc frumos. Atât.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc. Aş dori să 
întreb dacă doriţi să răspundeţi. Mulţumim. (lb.ro.): Doamna Pârvan Rodica, vă rog să 
prezentaţi.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumesc. Am două, trei probleme 



 

 

punctuale. Profit că domnul Tóth Birtan Csaba, domnul director de la Tega este aici şi aş 
vrea să ridic cel puţin două probleme pe care le aduc oamenii, atunci când avem acele 
întâlniri săptămânale. Întreabă cetăţenii oraşului, domnul director, dacă este în planul 
dumneavoastră proiectul unei pieţe închise? Aşa cum are Braşovul, o hală, sau ceva de 
genul acesta, pentru că simţim nevoia, după cum spun dumnealor. De asemenea, 
reprezentanţii romilor ar dori – dar eu ştiu că există – spun că romii sunt vânaţi în piaţă şi 
fugăriţi şi li se ia marfa de către Poliţie şi atunci ar dori să aibă un spaţiu. Eu ştiu că există 
un spaţiu, nu ştiu dacă acum...Nu sunt acum avocatul romilor, Doamne iartă-mă!, dar vor o 
masă, ceva un spaţiu acolo, unde îşi poate vinde florile şi alte lucruri. Iar cei de la Asociaţia 
de Locatari de care aparţin, când mă duc să-mi plătesc întreţinerea, mă asasinează. Acolo 
stau câte un ceas, de vorbă cu ei. M-au rugat, dacă se poate, să înceapă un fel de igienizare 
a containerelor acestea care sunt în pământ, pentru că, într-adevăr, necesită partea de 
deasupra, pentru că acolo romii tot vin şi fac ravagii. Lumea tot nu-i disciplinată să 
introducă tot înăuntru şi atunci, odată cu venirea, să sperăm, a primăverii, dacă se poate 
face o igienizare. Vă mulţumesc. Şi dacă tot sunteţi aici, domnule director, poate că sunteţi 
de acord colegii, să ne facă o puţină detaliere a contractelor acelea făcute individual cu 
instituţia pe care o conduce dumnealui, pentru că unii nu sunt încă lămuriţi. Vă mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Îl rog frumos pe 
domnul director Tóth Birtan Csaba să răspundă la cele spuse.” 
 Domnul director TÓTH BIRTAN CSABA (lb.r.): „Legat de igienizarea locurilor 
de depozitare, unde sunt amplasate containerele semi – subterane, bineînţeles, în fiecare 
primăvară facem acest lucru şi o să începem şi acuma, în primăvara aceasta, cât de curând. 
De fapt, în jurul lor se curăţă în fiecare zi, dar sunt vreo 1.500 de romi care nu au loc de 
muncă în oraş şi umblă toată ziua lângă ele şi lasă mizerie. Deci, se curăţă de două ori pe 
zi, dar ar fi nevoie şi de mai multe ori pe zi, dar nu avem... da, o să fie şi cu apă, da. Legat 
de administrarea pieţelor – Este un Studiu de Fezabilitate, a fost aprobat şi aici, în Consiliul 
Local Sfântu Gheorghe. Din păcate, pentru construirea unei hale închise, din păcate, din 
încasările pieţei, mai ales în situaţia în care ne aflăm, pentru că la un moment dat, noul 
Guvern a vrut să scoată comercianţăă din pieţe. Acum nu vor să scoată comercianţăă, dar 
vor să introducă pentru producători un sistem de cartelă, deci este o incertitudine ce 
încasări o să avem în 2013 în pieţe, deci nu putem să finanţăm din forţe proprii şi n-am 
reuşit să identificăm nici alte surse de finanţare. Suntem atenţi în continuare. Ar fi nevoie, 
bineîn-eles, ca şi un mod mai civilizat de a vinde produsele, dar ar ridica probleme serioase 
de finanţare, fiindă cu hală închisă ar avea alte cheltuieli de finanţare, probabil ar trebui 
mărite taxele care se percep în piaţă, deci este o problemă mai spinoasă. Probabil, ultima 
întrebare privind contractarea individuală a locatarilor din blocurile de locuinţe. Principalul 
motiv pentru care am recurs la acest lucru este ca să nu-i privăm de avantajele de care pot 
beneficia cei care au contract individual, şi anume: scontarea valorii deşeurilor care pot fi 
valorificate, pentru că, începând cu data de 1 februarie, locatarii din Sfântu Gheorghe, care 
aduc în centrul nostru de colectare deşeuri care pot fi valorificate, primesc o chitanţă prin 
care se recunoaşte o valoare care nu li să dă cash, dar li se scontează din facturile de 
transport al deşeurilor. Pentru acest lucru este nevoie ca factura să fie emisă individual, şi 
din acest motiv am trecut. Este şi mai uşor de urmărit eventualii datornici, dacă avem 
contract individual, dar principalul motiv a fost acesta, ca să nu-i privăm de acest avantaj, 
fiindcă beneficiul oraşului este că se majorează serios cifrele de colectare selectivă, iar 
beneficiul locatarului este că poate că nu trebuie să plătească nimic din factură, fiindcă se 
scapă de această plată prin predarea deşeurilor valorificabile.” 
 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Doreşte să mai 
ntervină domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Domnul director a uitat să 
răspundă la o întrebare, şi aş dori să-l completez - problema legată de reprezentanţii 
comunităţii rome în piaţă. Da, noi am solicitat ca acei romi care cerşesc şi se comportă într-
un mod agresiv cu cumpărătorii să fie îndepărtaţi de acolo de Poliţie. Dar dacă 
dumneavoastră cunoaşteţi romi din Sfântu Gheorghe, care sunt producători şi doresc să-şi 
comercializeze produsele în piaţă, vă rog să ne semnalaţi, pentru că şi noi dorim să-i 
susţinem pe aceştia. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Dacă mai are cineva, 
ceva de adăugat la problemele ridicate de doamna consilier Pârvan Rodica, vă rog. 
Doamna Profiroiu, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc. O scurtă 
intervenţie legată de modul de aducere la cunoştinţa publicului a iniţiativelor şi proiectele 
Consiliului Local. Am fost sesizată de presă, de unii cetăţeni, că nu sunt postate aceste 
proiecte pe site pentru a se asigura dezbaterea publică, în termenul legal. Am văzut în 
publicaţiile pe care Primăria le face, aparatul de specialitate, că este indicată o adresă a 
site-ului. Eu personal nu am cunoştinţă dacă sunt în timp, sau nu postate, pentru că accesez 
site-ul utilizând parola de consilier. Deci, rugămintea mea este să se verifice dacă sunt 
postate şi dacă nu, recomandarea asta ar fi, pentru că sunt destui cetăţeni care caută acest 
mijloc de informare şi e greu de citit un proiect la avizier, e greu... de regulă, anunţul în 
presă este destul de succint. Cred că ar fi cazul să fie postate pentru a asigura o reală 
dezbatere publică, în termenul prevăzut de lege. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Doamna secretar doreşte să răspundă.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Nu am prea înţeles. Vă referiţi la 
hotărâri cu caracter normativ, sau proiectele? În momentul în care se face anunţul în presă, 
privitor la iniţiativa primarului, sau a oricărui consilier, privind un act de autoritate cu 
caracter normativ, în acel moment, deci garantat în acea zi, pe site-ul oficial al Primăriei, 
Consiliului Local, apare şi proiectul de hotărâre cu caracter normativ şi acesta este un lucru 
garantat. Eu vă pot garanta personal. Dacă este cineva cine nu poate să acceseze, există un 
link separat pentru transparenţa decizională în administraţia publică. Acolo se pot regăsi 
absolut toate proiectele de hotărâre cu caracter normativ. Eu nu am cunoştinţă, eu acum nu 
vreau să exagerez, dacă există vreo autoritate publică care să facă concret, în mass – media, 
publică, ştiu eu, iniţiativa, pentru că e vorba despre nişte acte normative care au mai multe 
pagini. De obicei, nici presa nu prea agrează ca să editeze, să publice proiectul în 
întregimea lui. Din cauza aceasta este o practică generală în administraţia publică. Se face 
anunţul, cine este interesat poate să intre şi la Primărie, avem proiectul pregătit la Relaţii 
cu Publicul, la Biroul Administraţie Locală. Cine este interesat, niciodată nu a fost îngrădit 
vreun cetăţean, să aibă acces la un proiect de hotărâre cu caracter normativ.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc, doamna 
secretar. Am şi precizat, nu am cunoştinţă, că eu am utilizat parola, deci să înţeleg că în 
publicaţiile pe care le face Primăria, link-ul de care vorbeaţi, adresa care este indicată 
acolo, şi accesând acolo, se poate citi proiectul în întregime? Chiar zilele acestea a fost în 
discuţie proiectul de hotărâre retras de pe Ordinea de zi, şi presa şi cetăţenii mi-au spus că 
nu l-au găsit pe site.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Există un link.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Eu personal nu am verificat. 
Eu, repet, am folosit parola de consilier şi am accesat proiectele. Deci, oricine poate să 



 

 

intre pe site-ul Primăriei. Există un link separat pentru proiectele cu caracter normativ. 
Avem un link separat pentru hotărârile cu caracter normativ.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Cele adoptate.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Exact.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc mult. Asta cred 
că este de interes să fie publicat, să ştie cetăţenii ce anume link accesează, că dacă intră pur 
şi simplu pe site-ul Primăriei, s-ar putea să nu găsească acel proiect. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
prezenţă şi prin asta încheiem şedinţa de azi a Consiliului Local.” 
 
 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 28 martie 2013. 
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