
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 41.616/2013 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 5 septembrie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, reprezentantul satului 
Coşeni, aparţinător Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Rápolti István, lipsind 
consilierii Bálint Iosif, Guruianu Mădălin-Doru, Kató Béla şi Kondor Ágota. 
 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. 1058/2013. 
 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 Morar Edith – şef Birou Juridic, în locul Secretarului Municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media. 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Salut cu respect membrii 
consiliului. Cu aceasta, declar şedinţa deschisă. Primul punct de pe Ordinea de zi este 
alegerea preşedintelui pentru această şedinţă. Eu o propun pe doamna consilier Rodica 
Pârvan. Vă rog să votaţi, să spuneţi cine este de acord ca preşedintele şedinţei 
extraordinare de azi să fie doamna consilier Rodica Pârvan?” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, neparticipând la vot Czegő Zoltán, Pârvan Rodica, 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 189/2013. 
 „Majoritatea a aprobat, aşa că vă rog să veniţi să ocupaţi scaunul preşedintelui de 
şedinţă.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Stimaţi colegi, suntem 
încă, se pare, o parte din noi, în vacanţă. Este şedinţă extraordinară. Noi am început 
activitatea, aşa că să ne dorim...Zicem că este o nouă sesiune, nu? Aşa, să ne dorim putere 
de muncă, şi înţelegere cât mai largă. Noi am avut o comisie economică, dar nu viza 
punctul de pe Ordinea de zi de la şedinţa extraordinară. Avem un singur punct şi diverse. 
Dacă la Diverse se înscrie cineva, ca după aceea să abordăm punctul cu pricina. Atunci, 
putem să abordăm punctul 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv 
SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate 
juridică. 
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest proiect 
de hotărâre se referă la modificarea şi completarea statutului şi a actului constitutiv al Sepsi 
Sic. Sunt trei modificări despre care dorim să votăm. Una din aceste modificări se referă la 
emplema asociaţiei sportive, explicarea acesteia în amănunt, căci Ministerul a considerat 
că nu este în regulă, atunci când am solicitat Certificatul de Identitate Sportivă. Deci, 
trebuie reformulat mai concret. O altă modificare se referă la celelalte activităţi sportive 
care se vor desfăşura în cadrul asociaţiei sportive, aceste noi activităţi trebuind a fi incluse 



 

 

în câteva locuri. La minister au considerat că este mai corect să fie trecut în loc de înot, 
nataţie, la fel este şi în cazul ping – pong-ului, şi trebuie scris tenis de masă. Deci, acestea 
trebuie corectate. Cea de-a treia modificare se referă la majorarea cotizaţiei membrilor 
asociaţiei, acest lucru fiind necesar deoarece trebuie plătite anumite cotizaţii la participarea 
la Cupa Europei, şi la Federaţia Europeană de Baschet. Caracterul de urgenţă al acestui 
proiect de hotărâre este dat de necesitatea asociaţiei de a obţine, cât mai repede, acest 
Certificat de Identitate Sportivă, şi vă mulţumesc că aţi venit la şedinţa extraordinară. 
Această obligaţie a noastră este urgentă către Federaţia de Baschet. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Are cuvântul 
doamna consilier Palela Rădiţa.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Bună ziua. În urma discuţiilor pe 
care le-am avut cu oamenii de sport, oameni implicaţi de mai multă vreme în activităţile 
sportive la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, ne-au adus în discuţie şi dezbatere, pe 
care le supun şi dumneavoastră, următoarele probleme. Faptul că nu acordăm destulă 
atenţie sporturilor tradiţionale, şi că banii alocaţi baschetului sunt în procent mai mare. Am 
înţeles de ce Consiliul Local alocă, datorită performanţelor. Însă, în momentul în care am 
argumentat performanţele obţinute din baschet, atunci mi s-au adus următoarele 
contraargumente: că nu valorizăm acei sportivi locali, şi cu prea multă uşurinţă 
achiziţionăm sportivi din alte ţări, aşa încât banii care provin de la contribuabilii noştri să-i 
folosim pentru valorificarea potenţialului local. Şi să acordăm şi  - am citit aici la Actul 
adiţional nr 1 , din 2013, articolul 4, în care spune: „în secţii, pe diferite ramuri de sport.” - 
şi într-adevăr, handbalul este mult mai încolo. Am baschet, fotbal, nataţie, patinaj, tenis, 
gimnastică, triatlon şi pe urmă handbal. Haideţi să acordăm, dacă mă uit în sală suntem 
majoritatea care am urmat acum zece, douăzeci de ani un sport, şi handbalul era printre 
priorităţile ramurilor sportive, din acea vreme, şi să nu-l dăm cu uşurinţă deoparte. De 
asemenea, să ne-aplecăm cu mai mare interes asupra acelor sporturi tradiţionale, şi să 
valorizăm potenţialul autohton. Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Domnul Tischler 
Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Mulţumesc. La prima parte a 
întrebării trebuie să vă înştiinţez că acea sumă care merge la Clubul Sepsi SIC, nu este din 
suma, sau din bugetul acela pe care-l împărţim între cluburi. Deci, noi, Consiliul Local 
suntem proprietari în Clubul SEPSI SIC, şi ca şi cotizaţie partea noastră intră acolo. Partea 
pe care o împărţim pe bază de proiecte, într-adevăr este o sumă acceptabilă, s-ar putea să 
fie mai mare, dar de unde, pun întrebarea? Şi asta încercăm să împărţim între cluburi, în 
baza performanţelor. Handbalul, l-aţi adus exemplu, hanbalul primeşte cea mai mare sumă 
dintre cluburile la care dăm bani. Handbalul, fotbalul, baschetul masculin şi ping-pong. 
Deci, pe ei întotdeauna, înainte să alocăm banii, invităm reprezentanţii cluburilor, 
discutăm, vedem care sunt acele scopuri, obiective la care vor să ajungă, şi în baza acestor 
discuţii, împreună cu reprezentanţii cluburilor, alocăm suma. Cealaltă parte a întrebării, cu 
Clubul SEPSI SIC, cred că e în măsură domnul Miklós Zoltán să vă dea răspunsul. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Vă mulţumesc. Deci, două lucruri 
trebuie să spun. În primul rând, dacă ţin bine minte, acum doi ani am ajutat cu cât am 
putut, trei echipe de handbal, într-un an. Deci, era echipa de handbal masculin, şi erau două 
echipe de handbal feminin. Toate cele trei echipe făceau parte din eşalonul secund, deci din 
al doilea... parcă Divizia A se numeşte, pentru că divizia supremă este super ligă. Deci, 



 

 

făceau parte, toate cele trei echipele din divizia A, deci din cel de-al doilea eşalon valoric şi 
am ajutat cu cât am putut, fiecare echipă să-şi atingă obiectivele. Pe de altă parte, Asociaţia 
Sepsi SIC nu s-a înfiinţat doar pentru baschet. Faptul că baschetul este deocamdată, 
singura echipă care funcţionează sub sigla Sepsi SIC, asta este adevărat. Dar în presă a 
apărut că au început ca sportivi individuali şi aş şi spune câteva nume: Blázer Imola, 
Campion naţional de juniori – activează acum sub sigla SEPSI SIC. Antrenorul sportivei 
este domnul profesor Buhlea Mircea, activează sub Sepsi SIC, şi inclusiv ţine acum 
antrenamente de atletism pentru jucătoarele de baschet şi ţine şedinţe de condiţie fizică în 
sală, şedinţe de forţă în sala de forţă, pentru jucătoarele de baschet. Acum două sau trei 
săptămâni, sub auspiciile şi cu ajutorul Sepsi SIC s-a organizat Campionatul Naţional de 
Trial. Aceste biciclete fără şa, sau nu ştiu cum să le numesc, şi acei concurenţi care stau pe 
o singură roată, cu bicicleta. Trial se numeşte. Deci, sub auspiciile Sepsi SIC s-a organizat 
un campionat naţional de acest gen. Acest club nu este format doar pentru baschet. 
Deocamdată are ca sport de echipă doar baschetul, dar avem în vedere cooptarea altor 
echipe care - şi atenţie – reprezintă oraşul, şi judeţul, la cel mai înalt nivel, şi fac 
performanţă. Deci, din punctul meu de vedere, nu este vorba de exclusivitate la asociaţia 
aceasta de baschet, căci şi răspunzând la problema dumneavoastră, cu handbalul, nu cred 
că putem fi acuzaţi că nu am sprijinit handbalul. Deci, încă o dată, au fost trei ani când am 
sprijinit echipe. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu 
înţeleg părerea doamnei consilier, dubiile dumneaei cu privire la întrebarea de ce nu 
spijinim şi sporturi tradiţionale, noi ca şi consiliu, în măsura în care sprijinim baschetul, şi 
noi am vorbit de mai multe ori despre acest lucru, şi ne-am gândit la acest lucru. Trebuie 
ştiut că la sporturi tradiţionale, aşa cum este fotbalul, la handbal nu mă pricep, dar ştiu că la 
fotbal trebuie sume de cel puţin zece ori mai mari decât la baschet. Un oraş de mărimea 
oraşului Sfântu Gheorghe şi un judeţ de mărimea judeţului Covasna nu cred că ar putea 
obţine rezultate atât de bune la fotbal sau la handbal, aşa cum obţine la baschet, cu sume de 
bani care se alocă pentru baschet, căci pentru acele sporturi trebuie alocate sume mai mari. 
Şi eu m-am gândit de ce trebuie aduşi sportivi din străinătate, sau din alte oraşe din ţară, 
pentru echipa de baschet, dar trebuie să ştim, că dacă dorim să ajungem la nivel european, 
în niciun loc nu se nasc atât de mulţi sportivi capabili de performanţe extraordinare, poate 
unul sau doi, dar atât de concentrat, nu. Peste tot în lume, unde se sprijină sportul, aşa se 
procedează, se aduc acei sportivi talentaţi pentru nivelul cerut, căci pot aduce rezultatele 
aşteptate. Din păcate acest lucru este ca şi cursa de şoareci, care se tot învârte, şi din care 
se poate ieşi foarte greu. Deci, eu cred că Sepsi SIC şi-a ales o cale, o direcţie, la ora 
actuală sprijină baschetul, căci a reuşit performanţe deosebite, a obţinut rezultate 
remarcabile. Cum poate, sprijină şi celelate ramuri sportive, dar rezultatele vor fi decisive, 
şi în viitor, în ceea ce priveşte sumele de bani alocate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Dumneavoastră, 
doamna Profiroiu, aţi apărut şi după aceea aţi dispărut aici pe ecran. Acum nu ştiu cum să 
procedez, pentru că între timp s-a înscris şi domnul Miklós, după aceea trebuia să veniţi 
dumneavoastră. V-aţi răzgândit între timp? Domnul e cavaler şi vă dă cuvântul, doamna 
Profiroiu. ” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc mult domnului 
consilier Miklós Zoltán, pentru că am întrebări pentru dumneavoastră. Deci, dacă îmi 
spuneţi cât a fost cotizaţia până la majorarea cotizaţiei municipiului, şi dacă aveţi în vedere 
atragerea în clubul sportiv, în calitate de asociat, sau a unor firme cu potenţial din judeţ, din 



 

 

municipiu, care să mai diminueze partea noastră de cotizaţie? Vă mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Da. Deci, prima întrebare, parcă 
prima întrebare a fost cu cotizaţia. Atunci când a luat fiinţă această asociaţie au fost trei 
membri fondatori – Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu 50%, Consiliul Judeţean Covasna 
cu 49%, şi Tega SA cu 1%. Deci, cotizaţia anuală, total de 800 de mii de lei asta înseamnă 
că noi am avut 400.000 de lei. Acum, practic, se măreşte bugetul anual, cotizaţia noastră 
anuală creşte de la 400, la 500 de mii de lei, asta înseamnă că bugetul...incorect spus pentru 
că bugetul...nu, cotizaţiile anuale ale membrilor ajung de la 800 de mii, la 1,1 milioane de 
lei. Normal, asta este o parte a bugetului, a veniturilor asociaţiei. Lângă echipă sunt 
sponsori mulţi, şi destul de potenţi financiar. Ajută prin sponsorizări, echipa. Proporţia 
veniturilor din alte surse, deci veniturilor proprii, este undeva la 25,30%. Prin sponsorizări, 
vânzări de bilete, şi alte metode de a atrage venituri proprii, undeva la 250.000 de lei, se 
adună la asociaţie. Spunea doamna Palela despre ...că în acest club nu avem jucători 
proprii, sau sportivi proprii. Vreau să vă spun că mai mult de jumătate din jucătorii 
legitimaţi la echipa de baschet Sepsi SIC sunt din judeţul Covasna. E adevărat, sunt 
junioare, vorbim de trei jucătoare de la Şcoala de Sport, unde director este domnul Nemes, 
da? Vorbim de vreo două jucătoare care o să aibă, deci prin dublă legitimare de la Bball, 
vin şi la Sepsi SIC, vorbim de două jucătoare foarte talentate din Târgu Secuiesc, una 
dintre ele este deja selecţionată în Naţionala de Tineret a României, care s-a legitimat deja 
la SEPSI SIC. Deci, dintr-un total de 16 jucătoare, opt sunt străine, şi jumătate sunt din 
judeţ. E adevărat, nu sunt şi datorită vârstei pe care o au, nu sunt încă la nivelul de a face 
faţă la acel nivel la care este acum acest club şi această echipă. Să nu uităm că este singura 
echipă din România care participă în Cupele Europene. Nu este adevărat, că mai sunt două 
echipe care se duc în Cupele Europene, a treia cupă ca valoare. Deci sunt în trei cupe, la 
Euroligă nu se duce nimeni. În FIBA Eurocup se duce echipa noastră, şi mai sunt vreo 
două echipe care se duc într-o cupă, Cupa Centrală Europeană, ceva de genul ăsta. Mult, 
mult mai slabă ca valoare şi necesită un buget mult mai mic, ca să participe acolo. Şi în 
ultimă instanţă, şi îmi cer scuze că am cerut cuvântul de două ori, şi nu am spus la prima 
intervenţie, să nu uităm că la meciurile acestei echipe sunt de regulă aproape 1000 de 
persoane şi aplaudă şi se duc acasă după meci, cu acel sentiment că iarăşi a câştigat echipa. 
Deci, noi cu această cotizaţie pe care o dăm, noi aducem o satisfacţie în inimile multor 
suporteri, şi multor persoane. Eu m-aş bucura foarte mult, cu un asemenea buget să văd, de 
exemplu şi este adevărat că nu este o comparaţie foarte bună, dar şi în cultură să vedem 
spectacolele teatrelor pe care le avem cu un asemenea buget, putem să aducem 
satisfacţie...la...dacă nu la o mie de persoane, măcar la 200. Deci, dacă ne uităm şi din acest 
punct de vedere, cred că investiţia este ok. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mă uit pe ecran, nu mai 
doreşte nimeni să ia cuvântul, ca atare putem supune la vot proiectul.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
190/2013. 
 „Deci, toată lumea a fost de acord. Ne întâlnim la următoarea şedinţă extraordinară, 
ordinară, vom vedea, că suntem în prima parte a lunii. Vă doresc o după-amiază plăcută.” 
 
 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 31 octombrie 2013. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          PENTRU SECRETAR, 
                        Pârvan Rodica                                                                 Morar Edith 


