
 

 

 
 
 
 
 
 
Nr. 25.157/2013 
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 30 mai 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, lipsind Aczél Kata, Mild 
Zoltán, Nemes Előd. 
 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. 629/24.05.2013. 
 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. 

Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Salut cu respect membrii consiliului 
prezenţi la şedinţă. Domnul consilier Mild Zoltán, preşedintele de şedinţă lipseşte din oraş, 
la fel şi domnul consilier Nemes Előd, care ar fi trebuit să fie locţiitorul preşedintelui de 
şedinţă aceştia lipsind motivat. Deschid şedinţa. O rog pe doamna consilier Palela Rădiţa 
să vină şi să ocupe scaunul preşedintelui de şedinţă. Vă rog să votăm în legătură cu acest 
lucru.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
112/2013. 

„Mulţumesc. O rog pe doamna Palela să vină la scaunul preşedintelui de şedinţă.” 
Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Bună ziua şi bine aţi 

venit la şedinţa Consiliului Local, sper ca toată lumea are Ordinea de zi. Avem 21 de 
puncte pe Ordinea de zi. Dacă cineva are propuneri de adăugare? Alte puncte faţă de cele 
21 trecute? Sau dacă cineva doreşte să se retragă puncte de pe Ordinea de zi? Doamna 
viceprimar Sztakics.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să revoc două 
puncte de pe Ordinea de zi. Proiectul de hotărâre de la punctul 8, care nu s-a reuşit a fi 
finalizat, şi punctul 16 de pe Ordinea de zi, care se referă la programele minimale ale 
Teatrului „Tamási Áron”. Aş dori să revoc acest punct, deoarece noi aşteptăm mai mult de 
3 spectacole pe an, de la Teatrul „Tamási Áron”. Am vorbit cu domnul director, şi până la 
şedinţa ordinară a lunii iunie regândeşte strategia de programe, şi sperăm ca atunci să fie 
inclus, din nou, pe Ordinea de zi. De asemenea, aş dori să mai propun un punct spre 
dezbatere. La Diverse, aprobarea studiului de fezabilitate pentru urcarea spre parc în partea 
vestică a parcului, vor fi trepte, pistă pentru biciclete şi pentru cărucioare, în colţul Parcului 
Elisabeta.” 

Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc, doamna 
viceprimar. Supun la vot punctul D1, studiul de fezabilitate. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

„Mulţumesc. La Diverse, se mai înscrie cineva? Doamna consilier Rodica Pârvan. 
Altcineva? Mulţumesc frumos. Supun spre aprobare Ordinea de zi. Vă rog să votaţi.” 

Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru. 
„Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 „da”, 18 voturi. Trecem la punctul 1.” 

 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
din bugetul local către Asociaţia „Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe 
anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cheltuielile de funcţionare 
a expoziţiei cinegetice din Casa Bene trebuie achitate, până la sfârşitul anului, şi mai este şi 
achiziţionarea unui cal, pe care l-am cumpărat pe asociaţie şi cu care dorim să reprezentăm 
Ţinutul Secuiesc la Galopul Naţional din Budapesta, dacă se poate cu rezultate bune. 
Cheltuielile de întreţinere a calului până la sfârşitul anului se ridică până la aproximativ 
sum a de 400.000 de lei. Deci, partea de cotizaţie a oraşului pentru muzeul şi întreţinerea 
calului, se ridică la 296.000 de lei, şi vă rog să sprijiniţi acest proiect, pentru a putea 
majora bugetul asociaţiei, astfel ca aceasta să poată încheia anul în stare de funcţionare.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc, doamna 
viceprimar. În comisiile 1 şi 5 au fost aprobate, referatele. Dacă cineva doreşte să facă şi 
alte aprecieri? Vă rog, doamna consilier Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumesc. Iniţial mă înscrisesem 
la Diverse, pentru ceea ce vreau să spun, dar cred că aici este locul intervenşiei, şi atunci vă 
rog să mă ştergeţi de la Diverse. Ieri a avut loc şedinţa Comisiei Economice, şi când a venit 
doamna să semnez referatele, că eu sunt secretar la comisie, eu am ştiut că nu am votat, m-
am abţinut. Deci, nu am omorât pe nimeni, nu mă obligă nimeni să votez, sau...Cred că 
votul e liber, până la urmă, şi acolo am spus, că eu m-am abţinut. Am motivele mele, 
pentru că mi se pare chestia asta cu calul aşa stupidă, şi trece peste mine. Adică, nu văd 
cum trebuie neapărat să cotizez pentru calul nu ştiu care. Aşa m-am gândit eu, în momentul 
acela. Am şi motivat, de ce m-am abţinut realmente. Şi astăzi vine domnul preşedinte şi îmi 
explică mie ce ştiu eu, că am comis un fals, că am scris pe de-asupra. Păi, Kinga este aici, 
am scris în faţa ei, ea a scris, nu eu, că din motive de necunoaştere, sau nu ştiu ce o fi scris 
ea acolo, aşa. Acum spune că eu am votat acolo. Domnule, eu nu joc la două capete, eu 
sunt omul care a jucat întotdeauna la un singur capăt, şi vă rog să reţineţi chestia asta. Nu 
am de ce să joc la două capete. Deci, încă o dată vă rog, mă simt jignită, am mai avut odată 
o chestie pe temă de prezenţă, şi nu ştiu ce. A doua oară văd că mă taxaţi, aşa, văd că nu 
sunt absolut deloc simpatică, şi cred că asta este, dar aici trebuie să ne respectăm. Deci, eu 
nu fac chestii din astea, să mă apuc, să tai eu şi să pun acolo că m-am abţinut, dacă în 
comisie aş fi ridicat mâna. Arătaţi imaginea în care eu am ridicat mâna, şi eu mănânc 
imaginea aia. Că spuneţi că m-aţi văzut. Arătaţi-mi imaginea, şi atunci îmi cer scuze în faţa 
tuturor, în care eu am ridicat mâna la punctul 1 şi după aceea am luat şi modificat. Nu-mi 
stă în caracter, aşa ceva. Dacă dumneavoastră jucaţi la două capete, eu nu m-am jucat 
niciodată, şi puteţi să verificaţi acest lucru. La mine, unu şi cu unu fac doi, nu poate să facă 
nici unu jumate, şi nici doi jumate. Deci, aştept scuzele dumneavoastră, sau îmi arătaţi 
imaginea în care eu aş fi ridicat mâna, şi după aceea am modificat. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „În Comisia nr. 5 s-a 
acordat aviz favorabil, cu 6 voturi pentru. În Comisia nr 1 s-a acordat aviz favorabil cu 6 
voturi pentru şi 1 abţinere: scrie, într-adevăr, în referat 1 abţinere, Dna Pârvan, nu cunoaşte 
materialul. Am citit conţinutul acestor referate. Domnul Miklós Zoltán, vă rog.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Mulţumesc. O să vorbesc în limba 
română. Pentru început: nu vreau să polemizăm pe ceea ce s-a întâmplat ieri în Comisie. În 



 

 

al doilea rând, doamna Pârvan, mie personal îmi sunteţi simpatică. Ce vreau să spun, de 
fapt, este că, din păcate, nici domnul preşedinte, nici altcineva nu poate să vă arate imagine 
cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Ceea ce pot să vă spun eu, că am stat lângă dumneavoastră 
şi v-am văzut ridicând mâna. La punctul 1. Ceea ce putem să facem este să ascultăm 
materialul şedinţei de comisie, unde nu cred că se aude undeva cuvântul abţinere, la 
punctul 1. Deci, încă o dată spun, fără să vreau să continuăm discuţia asta, chiar îmi sunteţi 
tare simpatică, dar eu sunt martor, am stat lângă dumneavoastră şi toată lumea a ridicat 
mâna. Din păcate, nimeni nu o să demonstreze treaba asta, pentru că imagini, din păcate, 
nu sunt, dar sonor există, s-a înregistrat toată şedinţa, şi nu cred că se aude undeva cuvântul 
abţinere, la punctul 1. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Preşedintele trebuia să 
spună câte se abţin şi câte sunt împotrivă. Da, sau nu?” 
 
Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.):„Preşedintele, văzând mâinile, a spus ceea 
ce a văzut. Şapte voturi pentru.”  

Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „În referat este trecută 
abţinerea dumneavoastră. Putem depăşi momentul? Mulţumesc foarte frumos. Mai sunt şi 
alte obiecţii privind punctul 1? Supun la vot proiectul de hotărâre nr 1.” 

Se votează cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Pârvan 
Rodica, Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 113/2013. 
 „Trecem la proiectul de hotărâre nr. 2. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Rectificăm prin majorare 
bugetul oraşului nostru cu suma de 856.120 de lei, provenită din cotele defalcate ale 
impozitului pe venit, şi suplimentăm încasările proprii, la categoria de impozit pe clădiri 
persoane fizice, cu suma de 100.000 de lei, la impozit pe clădiri la persoane juridice cu 
200.000 de lei, la impozit asupra mijloacelor de transport la persoane fizice cu 200.000 de 
lei , la impozit asupra mijloacelor de transport la persoane juridice cu 20.000 de lei. De 
asemenea, la impozit pe teren extravilan avem o suplimentare cu 15.000 de lei, la venituri 
din amenzi 200.000 de lei, iar la venituri din valorificarea unor bunuri avem 46.380 de lei. 
Aceste venituri se împart, în buget, în următoarele capitole de cheltuieli: 70.000 de lei la 
capitolul învăţământ, pentru reabilitare ştrand municipal, 302.000 de lei, 296.000 de lei 
pentru amenajarea Parcului Memorial '56, pentru Casa de Cultură Municipală, 70.500 de 
lei, contribuim cu 30.000 de lei  la energia termică pe bază de gaze naturale facturată 
populaţiei, pentru bugetul Asociaţiei „Vadon” , proiect pe care l-am votat puţin mai 
devreme, cu 296.000 de lei. Totodată, s-au realizat două studii: pentru modernizarea străzii 
László Ferenc, valoarea studiului este de  6.000 de lei şi pentru cel din Aleea Înfrăţirii, 
7.000 de lei. Pentru întreţinerea şi reparararea drumurilor am trecut spre alocare 400.000 de 
lei, şi 160.000 de lei pentru transportul şi depozitarea pietrei cubice.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Proiectul de hotărâre nr. 2 a fost analizat în Comisia nr. 1 şi a primit aviz 
favorabil cu 6 voturi pentru şi 1 abţinere, domnul Bálint. Şi în Comisia nr. 5 a primit aviz 
favorabil, cu 6 voturi pentru. Propuneri? nu. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
114/2013. 

„Vă mulţumesc. Urmează punctul 3 de pe Ordinea de zi. Prezintă doamna 



 

 

viceprimar.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Prin proiectul anterior am 
suplimentat bugetul Casei de Cultură Municipale cu suma de 70.500 de lei, şi la încasări 
proprii au o creştere de 50.500 de lei. Aceste sume sunt împărţite în felul următor: 
suplimentează cheltuielile de personal cu 20.000 de lei, iar restul se alocă pentru cheltuieli 
materiale.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Vă mulţumim, doamna 
viceprimar. Acest proiect a fost analizat în Comisiile 1, 4 şi 5, şi a primit aviz favorabil, cu 
voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre nr 3. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
115/2013. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Teatrul „Tamási Áron” are 
o suplimentare de 55.000 de lei la încasări proprii, iar propunerea pentru repartizarea 
acestei sume pe capitole de cheltuieli se află în anexă. ” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Vă mulţumim, doamna 
viceprimar. Proiectul de hotărâre nr. 4 a fost analizat în Comisiile 1, 4 şi 5, şi a primit aviz 
favorabil. Dacă cineva doreşte? Mulţumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 4. Vă 
rog să votaţi.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kató Béla), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 116/2013. 
 „Trecem la proiectul de hotărâre nr. 5.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul unor instituţii de învăţământ 
preuniversitar de stat pe anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Se pare că 4 instituţii de 
învăţământ reuşesc să-şi suplimenteze veniturile. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” cu 
32.200 de lei, Colegiul „Székely Mikó” cu 11.000 de lei, „Constantin Brâncuşi” cu 8.000 
de lei şi „Váradi József” cu 2.400 de lei.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Proiectul de hotărâre nr. 5 a fost analizat în Comisiile 1, 4 şi 5, unde a primit 
aviz favorabil. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supun atenţiei dumneavoastră şi votului 
dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 5. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
117/2013. 
 „Mulţumesc. A fost votat.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului Comunitar de 
Asistenţă Medicală al Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe 
pe anul 2013. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Ţinând cont de 
faptul că unul din colegii noştri a participat la un curs de perfecţionare, şi poate să ocupe 
un post într-un alt domeniu de activitate, se eliberează un post pe care dorim să-l 
repartizăm, de fapt la cererea doamnei doctor Şerban Felicia, în două posturi de asistent cu 



 

 

jumătate de normă, unul la Grădiniţa Pinocchio iar celălalt la Şcoala Váradi József. Vă rog 
să sprijiniţi, prin votul dumneavoastră, acest demers. Mulţumesc.” 

Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim domnului 
viceprimar. Proiectul de hotărâre nr. 6 a fost analizat în Comisiile 1, 3 şi 5, unde a obţinut 
aviz favorabil. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 6. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
118/2013. 

„Mulţumesc. A fost votat.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asocierea 
municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu 
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 
în vederea realizării în comun a unei pieţe volante pentru producătorii locali şi regionali de 
produse alimentare tradiţionale şi de artă populară. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este vorba despre o 
asociere în trei, pe care dorim să o încheiem cu Consiliul Judeţean Covasna şi cu S.C. Tega 
S.A. Scopul acestei asocieri este acela de a amenaja pe terenul de 30 de ari din strada Kós 
Károly, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean, o piaţă a producătorilor locali şi 
regionali, iar aceasta să funcţioneze cu o regularitate lunară. Sarcina oraşului ar fi 
asigurarea standurilor şi să autorizeze funcţionarea pieţei.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Acest proiect a fost analizat în Comisiile 1 şi 5, unde a primit aviz favorabil. 
Dacă nu sunt intervenţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 7. Vă rog 
să votaţi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
119/2013. 

„Mulţumesc. A fost votat.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu 
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu Fundaţia „Studium” Târgu Mureş şi 
cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a 
unui complex de locuinţe de serviciu în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este vorba despre o 
asociere a 4 părţi, deci a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a Consiliului 
Judeţean Covasna, cu Fundaţia „Studium” Târgu Mureş şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Fogolyán Kristóf ” Scopul acestei asocieri este construirea de locuinţe pentru medici. 
Obligaţia municipalităţii, în acest contract, este de a asigura condiţiile pentru racordarea 
acestui imobil la reţelele de utilităţi, şi asigurarea accesului pietonal şi cu automobile până 
la imobil.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim. Acest 
proiect a fost analizat în Comisiile 1 şi 5, unde a primit aviz favorabil. Dacă nu sunt 
intervenţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 9.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
120/2013. 

„Mulţumesc. A fost votat.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în 



 

 

format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea 
soluţiilor software în judeţul Covasna” din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea 
implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde 
este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi la acest proiect de 
hotărâre este vorba despre o asociere. 15 unităţi administrative din judeţul Covasna ar dori 
să aplice cu un proiect în cadrul Programului Operativ Regional. Valoarea totală a 
proiectului este de 6.591.530 de lei. Aportul propriu al oraşului este de 2%, ceea ce 
reprezintă exact 8.226,7 lei. Cu acest proiect, în cazul în care va fi câştigător, putem să 
informatizăm complet munca Registrului Agricol, şi putem creşte, sperăm şi în alte 
domenii, tehnologia informaţională, şi să utilizăm tehnologie modernă.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim. Proiectul a 
fost analizat în Comisiile 1 şi 5, unde a primit aviz favorabil. Supun votului dumneavoastră 
proiectul de hotărâre nr. 10.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
121/2013. 

„Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
în favoarea Asociaţiei Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna a serviciului 
de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică în intravilanul municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Este vorba despre atribuirea 
în favoareaAsociaţiei Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna a unor 
servicii, care fac obiectul recoltării exemplarelor din speciile de faună sălbatică în 
intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, da, îmi şoptesc aici colegii că vulpi. Da, şi 
vulpi. Deci, dacă vin urşi, atunci şi despre urşi este vorba în acest proiect de hotărâre, dar 
am dori să rezolvăm cât mai rapid problema vulpilor. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim domnului 
viceprimar. Proiectul a fost analizat în Comisia 5, şi a primit aviz favorabil. Vă rog să 
votăm pentru adoptarea proiectului de hotărâre nr. 11.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
122/2013. 

„Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea şi completarea actului 
constitutiv al societăţii. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Consiliul Local are 3 
reprezentanţi la S.C. TEGA S.A. Domnii Miklós Zoltán, Debreczeni László şi Nemes Előd. 
Am dori să-i împuternicim să modifice actul constitutiv al societăţii, cu introducerea unui 
nou cod CAEN, „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.”, pentru ca Tega să poată 
presta şi această activitate.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Proiectul a fost analizat în Comisiile 1 şi 5, unde a primit aviz favorabil. Supun 
votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 12.” 



 

 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
123/2013. 

„Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizarea sistemului de iluminat public str. Borvíz din Municipiul Sfântu Gheorghe”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Modernizarea iluminatului 
public de pe strada Borviz costă în jur de 959.000 de lei. Solicităm sprijinul Consiliului 
pentru a adopta acest proiect, ca după realizarea planurilor şi după licitaţie, după alegerea 
executantului, să putem realiza şi această investiţie.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Proiectul a fost analizat în Comisiile 1,2 şi 5, unde a primit aviz favorabil. 
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 13.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
124/2013. 

„Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea utilităţilor la Sala de sport, 
Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În scurt timp vor fi 
finalizate lucrările la sala de sport a Liceului „Berde Áron”. Pentru acest lucru, la fel ca şi 
în toate cazurile când investiţiile se realizează din fonduri de la stat, amenajările exterioare 
cad în sarcina Consiliului Local. S-au realizat documentaţiile, iar acestea estimează 
valoarea lucrărilor la suma de 929.000 de lei. Aş dori să menţionez că în această sumă este 
vorba despre amenajarea întregii curţi a şcolii. Probabil că anul acesta va trebui să alocăm 
doar o parte din această sumă, în primă fază amenajarea spaţiului din jurul sălii de sport, 
iar după aceea, pas cu pas se va lucra, să sperăm, la amenajarea întregii curţi.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Proiectul a fost analizat în Comisiile 1, 2 şi 5, unde a primit aviz favorabil. 
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 14.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
125/2013. 

„Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

obiectivelor, listei programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi ale criteriilor 
de performanţă angajate de managerul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe 
anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „După adoptarea bugetelor 
instituţiilor de cultură, consiliile trebuie să adopte şi programul anual al acestora. Casa de 
Cultură a depus un proiect de program foarte diversificat. Va organiza 94 de evenimente, în 
afară de activităţile lunare sau săptămânale ale clubului. Eu propun spre adoptare proiectul 
de program depus de domnul Dulányi Béla.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Proiectul de hotărâre a 
fost analizat în Comisiile 4 şi 5, unde a primit aviz favorabil. Să votăm proiectul de 
hotărâre nr. 15.” 



 

 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
126/2013. 

„Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Până în anul 2020 dorim 
să reducem la Sfântu Gheorghe, cu 21%, emisia de dioxid de carbon. Aceasta, pentru oraş, 
este şi o provocare de protecţia mediului. Vom realiza diferite planuri, pentru ca acest lucru 
să se realizeze. Mă gândesc aici la izolarea termică a clădirilor, atât în ceea ce priveşte 
izolarea termică a instituţiilor noastre, cât şi continuarea programului adresat populaţiei, de 
termoizolare a locuinţelor şi blocurilor, utilizarea diferitelor surse de energie în şcoli, 
grădiniţe, deci în instituţiile de învăţământ, utilizarea unor corpuri moderne de iluminat, cât 
şi modernizarea continuă a transportului în comun al oraşului. Eu spun că este o provocare 
frumoasă, şi sperăm să o şi putem realiza până în anul 2020.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Proiectul de hotărâre a 
primit aviz favorabil din partea Comisiilor 1 şi 5. Să votăm proiectul de hotărâre nr. 17.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
127/2013. 

„Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite 
din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Din păcate, în 
Hotărârea adoptată în 2012, cu numărul 294 s-a strecurat o greşeală, şi după aceea a avut 
loc o contestaţie pe care Comisia a acceptat-o, astfel că a trebuit să modificăm pe listă 
poziţiile 66 şi 144. Această listă nu are repercusiuni asupra celor care au primit deja 
locuinţe, căci se modifică Ordinea de după. Vă rog să susţineţi proiectul, prin votul 
dumneavoastră.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim. Proiectul de 
hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiilor 3 şi 5. Să votăm proiectul de hotărâre 
nr. 18.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
128/2013. 

„Proiectul a fost aprobat.” 
PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind declanşarea 

procedurii de clasare a “Clădirii fostului abator” din Sfântu Gheorghe, ca monument 
istoric. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu cred că este obligaţia 
oraşului să îngrijească clădirile vechi frumoase şi valoroase, să acorde atenţie, chiar şi 
atunci când aceste clădiri nu se află în proprietatea oraşului, în momentul de faţă. Acum 
câţiva ani am declarat clădirea în care se aflau locuinţele de serviciu a foştilor directori de 
la SC Textila SA, ca fiind clădiri monument şi am reuşit să atragem fonduri prin diferite 
proiecte, iar astfel, în scurt timp se realizează reabilitarea clădirii, aceasta devenind creşă 
pentru copii. Acum dorim să demarăm această acţiune şi cu clădirea fostului abator , care 
se află pe strada Mikes Kelemen, şi este în domeniul privat al statului român, şi în 
administrarea ACR. Aş dori să menţionez faptul că vara trecută, sub îndrumarea lui Kovács 



 

 

Kázmér, studenţi din Bucureşti au evaluat câteva clădiri şi practic s-au născut aceste 
planuri care sunt necesare pentru demararea acestor proceduri, deci este un exemplu 
frumos de colaborare între instituţii, la fel şi implicarea studenţilor, asta în cazul în care 
găsim persoana potrivită să coordoneze aceste lucruri, şi această persoană consideră 
salvarea acestor clădiri ca şi o problemă de suflet.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc, doamna 
viceprimar. E adevărat că monumentele istorice din judeţul nostru fac obiectivul Facultăţii 
de Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, şi le mulţumim. Proiectul de hotărâre a primit aviz 
favorabil din partea Comisiilor 2, 4 şi 5. Să votăm proiectul de hotărâre nr. 19.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
129/2013. 

„Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.” 
PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Colegul nostru de la 
Protecţia Civilă, László Levente, trebuie să realizeze acest proiect în fiecare an, ca în 
cazuri de risc ce trebuie să facă persoanele desemnate în asemenea situaţii. Acest lucru l-a 
făcut Levente şi l-a înaintat în formă de hotărâre, pe care propunem să-l adoptăm.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Proiectul a făcut 
obiectul analizei în Comisia nr. 5, unde a primit aviz favorabil. Supun votului 
dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. 20.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
130/2013. 

„Vă mulţumesc. Proiectul de hotărâre a trecut.” 
PUNCTUL XXI 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 preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Se alege...domnul 
consilier Nemes Előd, iar în lipsa acestuia, doamna consilier Palela Rădiţa. Vă rog să votaţi 
pentru proiectul de hotărâre nr. 21.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
131/2013. 

„Vă mulţumesc. Proiectul de hotărâre a trecut.” 
PUNCTUL D1de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de Fezabilitate pentru Obiectivul de Investiţii „Reabilitarea scării şi construire rampă 
pentru biciclete şi cărucioare – Municipiul Sfântu Gheorghe.” 

Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Acest proiect D1 a fost 
analizat în Comisiile 1, 2 şi 5, unde a primit aviz favorabil. Să votăm pentru D1, dacă nu 
sunt şi alte intervenţii. Vă rog.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
132/2013. 

„La Diverse, domnul consilier Czegő Zoltán a dorit să aibă o intervenţie. Domnul 
consilier, vă rog.” 

Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru posibilitate. Aş 
dori să aduc în discuţie şi să solicit şi aprobarea din partea conducerii oraşului, ca în 
centrul oraşului să fie arborat steagul secuiesc, şi nu din motive decorative, ci din motive 
de necesitate. Pentru acest lucru se poate găsi spaţiu, şi este locaţia perfectă, în parc, lângă 



 

 

panorama cu comorile secuieşti. Deci, avem unde să-l amplasăm. Această idee nu a devenit 
o necesitate în urma modificării şi refuzării primului paragraf din Constituţie, ci mai mult 
faptul că, în alte oraşe, acest lucru deja s-a înfăptuit. Nu suntem în situaţia de a decide, şi 
nu suntem în poziţia de a coresponda cu Guvernul, ci am dori să trăim cu drepturile 
noastre, şi aşa cum a apărut şi în presă, România este un stat unitar în continuare, deci noi 
nu existăm, conform acestui paragraf. Vă rog, vă rog din nou, şi supun atenţiei conducerii 
oraşului, acest lucru. Muzlţumesc pentru atenţei.” 

Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Domnul consilier, să 
înţeleg că demaraţi o hotărâre de Consiliu Local? Puteţi, aveţi posibilitatea să iniţiaţi.” 

Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Da, voi înainta în scris şi un proiect 
de hotărâre, evident. Nu în numele meu, ci în numele locuitorilor. Acesta va fi depus 
mâine, pe masa Primăriei. Mulţumesc.” 

Doamna preşedintă de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc, domnule 
consilier. Mai sunt şi alte intervenţii? Vă mulţumesc tare frumos. Am fost foarte operativi. 
Eu aş face următoarea recomandare: să nu uităm că sâmbătă este 1 iunie, să nu uităm să ne 
bucurăm de copiii de lângă noi, şi în acelaşi timp să ne acordăm câteva clipe în amintirea 
copilăriei noastre. Vă mulţumesc şi vă doresc... Iar doamna viceprimar îmi şopteşte că 
mâine, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a organizat Ziua Copilului, deci 
să participăm şi alături de Consiliul Local, la această sărbătoare. Vă mulţumesc. Vă doresc 
o zi bună!” 

 
 

 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 27 iunie 2013. 
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