
 

 

 
 
 
 
25.285/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 29 mai 2014, 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 Incze Alexandru, Vargha Mihály – Béla. 
 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. 846/23.05.2014.  
 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 mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua. Salut pe 
toată lumea, cu ocazia şedinţei ordinare din 29 mai 2014. Aşa cum apare şi pe invitaţie, 
Ordinea de zi a şedinţei de azi are 30 de puncte, iar punctul 31 este cel de Diverse. Dacă 
are cineva observaţii sau rectificări de făcut în legătură cu Ordinea de zi, să menţioneze 
acum. Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu 
salut, cu mare drag, pe toată lumea. Pe doamnele şi domnii consilieri, pe reprezentanţii 
presei prezenţi la şedinţă, cât şi pe invitaţi. De pe Ordinea de zi a şedinţei de azi, aş dori să 
revoc punctele 6 şi 15, totodată, aş dori să propun alte 4 noi puncte. Un punct D1, cu 
privire la desemnarea unei persoane în Consiliul de Administraţie al „Asociaţiei pentru 
Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”, punctul D2, privind încasările proprii ale 
unor instituţii de învăţământ, punctul D3, privind rectificarea bugetului Casei de Cultură 
„Kónya Ádám”, iar punctul D4, privind operarea unor modificări în ceea ce priveşte 
documentaţiile unor lucrări de reabilitare ale unor străzi. În acelaşi timp, am rugămintea să 
discutăm punctul 16 mai întâi, căci ar fi bine ca, înainte de rectificarea bugetului, să 
adoptăm contractul de parteneriat, căci aceasta ar fi ordinea firească, din moment ce 
punctul 1, rectificarea bugetară, cuprinde acest element. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
  Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să revoc punctul 8 de pe Ordinea de zi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Înainte de a trece la aprobarea Ordinii de zi, cu propunerile formulate, să votăm mai întâi 
în legătură cu procesele – verbale ale şedinţelor din 13 martie, 20 martie, 27 martie şi 4 
aprilie.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Miklós 
Zoltán, Pârvan Rodica). 
 „Procesele – verbale se votează separat. Mai întâi, să votăm în legătură cu procesul 
– verbal al şedinţei din 13 martie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 „S-a aprobat. Mulţumesc. Procesul – verbal din 20 martie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. 27 martie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu procesul – verbal al şedinţei Consiliului 
Local din data de 4 aprilie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Începem şedinţa cu punctul 16. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva. Mă scuzaţi, nu am acceptat încă Ordinea de zi a şedinţei de azi. Vă rog să 
votăm în legătură cu Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Miklós 
Zoltán). 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Vadon”, în vederea organizării Galopiadei 
Secuieşti. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
trecut şiu acum doi ani, Galopiada Secuiască a fost organizată de Casa de Cultură „Kónya 
Ádám”. Pentru anii 2014 şi 2015, organizatorii Galopului Naţional din Budapesta au 
încheiat contract cu Asociaţia „Vadon”. La începutul anului, când am adoptat bugetele, am 
inclus în cel al Casei de cultură şi bugetul pentru organizarea Galopiadei Secuieşti, iar 
acum, propun să rectificăm în acest sens bugetul acestei instituţii, şi să alocăm acest buget 
de cheltuieli Asociaţiei „Vadon”, căci acum, pentru acest an şi pentru anul viitor asociaţia 
are licenţa de organizare a Galopiadei Secuieşti. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii, intervenţii? Domnul consilier Guruianu Mădălin Doru.” 
  Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Numai o scurtă 
clarificare, că poate n-am fost eu foarte atent. Suma este exact aceeaşi cu cea care a fost 
aprobată în ianuarie, în bugetul Casei de Cultură, şi acum doar o transferăm către altă 
asociaţie.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da, valoarea este aceeaşi. 
Bugetul îl vom adopta la punctul următor de pe Ordinea de zi. Acest punct se referă strict 
la încheierea contractului de parteneriat cu Asociaţia „Vadon”. Dar da, este vorba despre 
exact aceeaşi sumă, 150.000 de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă nu mai sunt şi 
alte observaţii, sau intervenţii, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri (Bote Corina, Palela Rădiţa, Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 136/2014. 
 „S-a adoptat. O rog pe doamna viceprimar să prezinte punctul 1 de pe Ordinea de zi 
a şedinţei de azi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Majorăm bugetul oraşului 
nostru cu 133.000 de lei. Rectificăm capitolele de cheltuieli, prin alocarea unor sume, 
anumitor instituţii de învăţământ, şi anume Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, Şcolii 
Gimnaziale „Gödri Ferenc”, Grădiniţei cu program prelungit „Benedek Elek”, Liceului 
Teoretic „Székely Mikó” şi Liceului de Arte „Plugor Sándor”. De asemenea, se mai alocă 
sume pentru investiţii Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc”, Grădiniţei cu program prelungit 



 

 

„Benedek Elek”, Liceului Teoretic „Székely Mikó” şi Şcolii Gimnaziale „Ady Endre”, iar 
Grădiniţei „Csipike” i se alocă bani pentru achiziţionarea unor obiecte de inventar. La 
capitolul Cultură şi recreere, se alocă suma de 154.400 de lei pentru asigurarea funcţionării 
unor obiective din Şugaş Băi – pentru panoul artificial de escaladă, pentru parcul de 
aventură şi pentru centrul de agrement şi recreere. Totodată, se suplimentează bugetul 
programului „La drum cu lectură” cu suma de 6.000 de lei. Se alocă suma de 13.000 de lei 
pentru organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Copilului. Evident, apare şi diminuarea 
bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám”, cu suma de 150.000 de lei. De asemenea, se 
modifică şi lista obiectivelor de investiţii, astfel că se alocă suma de 37.000 de lei pentru 
montarea unei staţii de filtrare şi tratare a apei la lacul ornamental din Parcul Elisabeta, 
17.000 de lei pentru reconstrucţia serei de flori, 3.500 pentru elaborarea planului acestei 
reconstrucţii, 7.300 de lei pentru plata unor taxe pentru construirea complexului 
multifuncţional Stadion mic. La capitolul Protecţia mediului, alocăm suma de 12.500 de lei 
pentru cofinanţarea programului „Îmbunătăţire spaţii verzi”.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos.  
Observaţii, intervenţii, dacă sunt? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
137/2014. 
 „S-a adoptat. Mă scuzaţi, Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de 
hotărâre.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2014. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Trebuie să decidem în 
legătură cu aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru primul 
trimestru al anului 2014. La începutul anului, am adoptat bugetul municipiului nostru cu 
129.050.000 de lei, iar de atunci, am rectificat această sumă prin majorare, cu 362.350 de 
lei. La capitolul încasări avem o realizare de 26,65%, în ceea ce priveşte încasările anuale. 
Cred că avem un ritm bun, căci pentru un trimestru am avea de fapt 25%. La capitolul 
cheltuieli, cred că avem o gestionare bună, căci avem un procentaj de 19,9% din totalul 
cheltuielilor planificate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cineva întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm. Comisiile 1 şi 5 au acordat 
avize favorabile acestui punct.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
138/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre de la punctul 2 a fost adoptat.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de sport şi 
agrement al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01 mai 2014. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Am dori să înfiinţăm trei 
posturi de execuţie, cu contract de muncă, la Centrul de tratament de la Şugaş Băi, care va 
fi dat în folosinţă în scurt timp. Un post de îngrijitor, cu studii medii, şi două posturi de 
asistent medical, tot cu studii medii. Înainte de asta, trebuie să modificăm statul de funcţii 
pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sport şi Agrement. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate 1, 5 şi 6. Are 
cineva întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 



 

 

 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
139/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încadrarea pe zone 
a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT(lb.m.): „Oraşul nostru este împărţit 
pe patru zone de impozitare A, B, C şi D. Conform Codului Fiscal, la această împărţire pe 
zone trebuie să luăm în considerare distanţa de la centrul oraşului, starea infrastructurii, şi 
poluarea aerului. Deoarece, în ultimii ani, în oraşul noastru s-au realizat mai multe 
investiţii, şi condiţiile de infrastructură s-au îmbunătăţit, canalizare, starea străzilor, am 
regândit şi redesenat aceste încadrări zonale. Proiectul de hotărâre a fost anunţat pentru 
dezbatere publică, pentru 30 de zile, dar nu au sosit propuneri de modificare. Până la data 
de 31 mai trebuie să adoptăm acest proiect de hotărâre, căci dorim să calculăm impozitele 
pentru anul viitor, conform acestor noi delimitări şi încadrări zonale. La unele zone, 
diferenţa la impozitare este de 4%. Aş dori totuşi să liniştesc opinia publică, căci acest 
lucru nu înseamnă că anumiţi cetăţeni ai oraşului vor plăti de la anul impozit mai mare, 
căci la sfârşitul anului, când vom stabili taxele şi impozitele pentru anul viitor, fracţiunea 
UDMR va propune o reducere de 5 – 10 procente, pentru anul 2015.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5. 
Domnul consilier Bálint József are întrebări.” 
  Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ceea ce a spus 
doamna viceprimar, se apropie de realitate. În primul rând, realitatea este că aceste zone se 
referă şi la distanţa de la centrul oraşului. Totodată, ştim cu toţii foarte bine, că în foarte 
multe străzi s-au realizat lucrări de reabilitare, deci se pot solicita impozite mai mari, căci 
totuşi, scopul unui astfel de proiect de hotărâre este acela de a creşte veniturile din 
impozite. Dar, mai sunt numeroase străzi care ajung acum a fi încadrate în zone noi, şi 
suntem foarte departe de situaţia în care avem motiv să solicităm impozite mai mari. Aici, 
de exemplu, ar putea fi vorba şi despre străzile din spatele Cartierului Ciucului, şi chiar şi 
despre zona de sub pădure a oraşului, probabil că ar putea fi rezonabil dacă am vedea că 
aceste străzi, în scurt timp vor fi reabilitate. În acelaşi timp, o majorare de impozit cu acest 
motiv, că s-au realizat lucrări de reabilitare, poate crea o situaţie neplăcută, căci pe acele 
străzi unde se desfăşoară astfel de lucrări de 3-4 ani, se asfaltează, şi iar se fac şanţuri, şi 
iar se asfaltează. Deci, eu cred că această nouă încadrare pe zone, această modificare nu 
este oportună, la acest moment. Mai ales, pentru că nu conţine şi elemente care au la bază 
acelaşi principiu, ca străzi precum partea interioară a străzii Oltului, sau situaţia care există 
de 4 ani între Nagy György şi Puskás Tivadar, unde de 4 ani sunt scoase bordurile, şi strada 
este spartă. Deci, dacă s-ar vedea că aceste zone, trec din zona B în zona D. Deci nu arară 
de zona în care sunt încadrate. Repet, deoarece nu văd astfel de încadrări, propunerea mea 
este să amânăm adoptarea acestei hotărâri pentru o nouă dată, până când putem să scoatem 
acele străzi unde nu s-au realizat încă lucrări de reabilitare, din lista cu zonele respective. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna viceprimar 
doreşte să răspundă.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum am spus, străzi 
care să fi avansat 2 zone nu există, deci maxim cu una. Deoarece diferenţa nivelului de 
impozitare este de 4% între unele zone, iar pentru anul viitor propunem o reducere de 5 – 
10 %, acest lucru înseamnă că nimeni nu va plăti mai mult, ba din contră, unii vor plăti 
chiar mai puţin decât anul acesta – aici mă refer la persoanele fizice. Am spus şi faptul că 



 

 

până la data de 31 mai trebuie să aprobăm această modificare, dacă dorim să operăm 
modificări, căci dacă nu, evident rămâne valabilă cea veche. Deci, eu anul acesta nu văd 
posibilitatea de amânare, dacă vrem să vorbim despre nivelul de impozitare pe anul 2015. 
Aşa cum a spus domnul consilier, unele străzi din Cartierul Ciucului, acestea toate vor fi 
valabile începând cu anul 2016, căci am mai spus, nu vor fi majorări pe anul viitor, ba din 
contră, planificăm diminuări.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Eu am propus să revocăm acest punct 
şi să-l rediscutăm pe străzi, unde s-au realizat investiţii care să sprijine o nouă reîncadrare 
zonală, şi o majorare de impozit. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ(lb.m.): „Deci, acum vom vota 
în legătură cu propunerea domnului consilier Bálint József, de a revoca acest punct de pe 
Ordinea de zi. Are cuvântul domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să spun încă o dată, foarte clar. Deci, nu majorăm nivelul impozitelor. Într-adevăr, trecerea 
unor străzi din zona B în zona A, va avea drept consecinţă o majorare a nivelului de 
impozitare. În schimb, la următorul proiect de hotărâre de la sfârşitul anului privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul viitor, vom propune o reducere de 5-10 
% la impozitul acestor străzi. Deci, nivelul de impozitare va fi nul, sau poate chiar în 
minus, în comparaţie cu anul acesta. Deci, nu vorbim despre o majorare de impozite.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votăm în 
legătură cu propunerea domnului consilier Bálint József.” 
 Se votează cu 5 voturi pentru (Bálint József, Bote Corina, Guruianu Mădălin Doru, 
Palela Rădiţa, Pârvan Rodica), 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Czegő Zoltán). 
 „Propunerea nu a fost acceptată. Acum, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre. ” 
 Se votează cu 15voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bálint Iosif) şi 2 abţineri (Bote 
Corina şi Palela Rădiţa), 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Guruianu Mădălin-Doru), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 140/2014.   
 „Mulţumesc frumos. Hotărârea a fost adoptată.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2014, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Atunci când am adotat 
hotărârea cu privire la taxele şi impozitele pe anul acesta, nu am inclus şi taxele de acces 
de la Şugaş Băi, căci atunci, funcţionarea Centrului de Agrement era administrată de S.C. 
Triff S.R.L. Acum, a reintrat în administrarea oraşului, şi în acest sens, pentru a putea 
vinde în continuare bilete, şi pentru a putea asigura funcţionarea, trebuie să introducem un 
nou punct la capitolul „Alte taxe”, unde includem preţul biletelor de intrare. Preţul unui 
bilet standard este de 10 lei, 5 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari, şi 3 lei pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi pentru preşcolari. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cineva 
observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
141/2014.   
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat cu 19 voturi pentru. ” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului 
alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Sociale Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Conform 



 

 

Hotărârii Guvernamentale, nivelul alocaţiei zilnice de hrană de la Cantina Socială este de 6 
lei/zi/persoană. Până acum, se gătea cu 4 lei /zi/persoană, iar acum, dorim să majorăm 
acest nivel al alocaţiei de hrană la 6 lei/zi/persoană. Vă rog să susţineţi acest proiect de 
hotărâre. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 3 şi 5. Are cineva întrebări sau 
observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm.”  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
142/2014.   
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctul 9 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de 
Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi al Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc 
(ST). Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Sfântu Gheorghe are două 
posibilităţi, de a gestiona în mod direct deşeurile, sau de a delega serviciile de operare 
Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc. S-a realizat un studiu, şi acesta arată că este mult 
mai avantajos să delegăm gestionarea deşeurilor, decât să gestioneze oraşul, în mod direct. 
Acesta este motivul pentru care propun să ne afiliem la acest Centrul de Management 
Integrat al Deşeurilor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cineva întrebări 
sau observaţii? Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1, 2 
şi 5. Dacă nu are nimeni observaţii, vă rog să votăm.”  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
143/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre de la punctul 9 a fost adoptat.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de administrare a imobilului situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 31, în 
favoarea Căminului „Zathureczky Berta”. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Căminul 
pentru persoane vârstnice funcţionează în imobilul situat pe Bulevardul Gen. Grigore 
Bălan nr. 31. Acest imobil se află încă în administrarea municipalităţii, şi am dori să 
transmitem dreptul de utilizare în favoarea Căminului „Zathureczky Berta”. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate 1, 2, 3 şi 5. Are 
cineva întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.”.   
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
144/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scoaterea din 
funcţiune a unor mijloace fixe, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să scoatem din 
funcţiune câteva din imobilele oraşului, aflate în stare deplorabilă. Acestea sunt câteva 
centrale termice şi clădirile fostei ferme de vaci de la Câmpul Frumos. Pentru acest proiect 
s-a realizat şi un studiu. Vă rog să susţineţi proiectul de hotărâre pentru a fi adoptat. Vă 
mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 



 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate 1 şi 5. Are cineva 
întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
145/2014.   
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre de la punctul 11 a fost adoptat în 
unanimitate de voturi.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
Contractului de concesiune nr. 116/11.01.2005, între cedentul S.C. Network & Design 
S.R.L. şi cesionarul Bardóczi Lóránt. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul Bardóczi Lóránt a 
achiziţionat de la S.C. Network & Design S.R.L. un imobil situat pe strada Kossuth Lajos, 
iar terenul pe care se află imobilul a fost concesionat, la vremea respectivă, societăţii 
comerciale. Deoarece imobilul a fost cumpărat de această persoană, propun să transmitem 
şi contractul de concesiune pe noul proprietar. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate 1 şi 5. Are cineva 
întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
146/2014.   
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe care aparţin 
domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit O.U.G. 
nr. 44/2009. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Contractele de închiriere pentru locuinţele aflate în domeniul privat al municipiului au 
expirat la data de 19 mai. Guvernul nu a adoptat încă o hotărâre prin care să le putem 
prelungi pe acestea, motiv pentru care noi propunem, pentru ca prelungirea contractelor de 
închiriere să fie legală, să prelungim durata contractelor de închiriere pentru suprafeţe 
locative cu destinaţia de locuinţe, aflate în domeniul privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, pentru o perioadă de 1 an. În situaţia în care, între timp va apărea şi o Hotărâre 
Guvernamentală care va stipula o perioadă mai mare de 1 an, atunci evident, vom modifica 
şi noi, în funcţie de perioada de timp stabilită de Guvern. Acest lucru, în schimb, nu 
înseamnă că vom prelungi toate contractele de închiriere, căci am dori ca acele familii care 
închiriază locuinţe de la noi şi care de 10, 15, 20 de ani nu au plătit nimic, să plece. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1 şi 5. Are 
cineva întrebări, observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate,HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
147/2014.   
 „S-a adoptat. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pe strada Arcuşului, la 
intrarea într-o societate comercială, treptele ocupă 1 mp din domeniul public al oraşului. 
Pentru acest teren dorim să încheiem un contract de concesiune cu proprietarii, pe o 
perioadă de 5 ani. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 



 

 

Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5. Are 
cineva întrebări sau observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
148/2014.   
 „S-a adoptat. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării municipiului Sfântu Gheorghe la reţeaua de cooperare comunitară pentru 
susţinerea persoanelor vârstnice „KárpátHáló KESZ”. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Realizarea reţelei „KárpátHáló KESZ” a fost iniţiată de profesori universitari, organizaţii 
caritative şi reprezentanţi ai unor organizaţii sociale. Scopul acesteia este strict de a face 
ceva în interesul persoanelor vârstice. De a ne pregăti oamenii şi aparatul de specialitate 
pentru ca aceştia să lucreze cu o altă mentalitate şi cu altă dăruire, cu persoanele vârstnice. 
Practic, această participare a municipiului la reţeaua „KárpátHáló KESZ”, asigură în 
viitorul apropiat, participarea la anumite proiecte ale Uniunii Europene: schimb de 
experienţă, cursuri, modernizarea instituţiilor noastre. Vă rog să susţineţi afilierea noastră 
la această reţea. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre a primit avize favorabile de la Comisiile de specialitate 3 şi 5. 
Are cineva întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre de la punctul 17.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
149/2014.   
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unor 
contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în administrarea municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să încheiem contracte cu persoanele enumerate în proiectul de hotărâre. Pentru acest lucru, 
este necesară adoptarea acestei hotărâri.  Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos.  
Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Păreri, 
întrebări sau observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre de la punctul 18.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
150/2014.   
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să aducem anumite modificări hotărârii care reglementează păşunatul, respectiv să 
înăsprim regulamentul. Mai ales în ceea ce priveşte terenurile şi perioada de timp...deci, 
am dori să reglementăm suprafeţele de teren pentru păşunat şi să stabilim intervalul orar în 
care este permis păşunatul. Iar pentru nerespectarea acestor prevederi, se stabilesc amenzi 
usturătoare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ(lb.m.): „Mulţumesc frumos.  
Comisiile de specialitate 1 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Păreri, 



 

 

întrebări dacă are cineva? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm în legătură cu acest proiect 
de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bálint Iosif), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 151/2014.   
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Reconstrucţie sere la Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cred că toţi suntem foarte 
mulţumiţi când vine vorba despre florile plantate în oraş, şi dacă ne uităm peste tot, vedem 
că se lucrează foarte mult, angajaţii grădirăriei municipiului lucrează foarte mult. În 
schimb, serele s-au deteriorat, acestea având nevoie de lucrări de renovare. S-a realizat şi 
un studiu, în ceea ce priveşte cheltuielile acestor lucrări de reconstrucţie a serelor. Bugetul 
total este de 441.310 lei. Eu cred că merită această investiţie, căci mai mult de 90% din 
florile plantate în oraş provin de la aceste sere. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos.  
Comisiile de specialitate 1,2 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Păreri, întrebări 
dacă are cineva? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre, de la 
punctul 20.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 152/2014. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic „Kós Károly” din 
municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cu îngăduinţa 
dumneavoastră, eu aş prezenta laolaltă punctele 21, 22, 23 şi 24, căci au aceeaşi esenţă. Am 
dori să aplicăm cu proiecte pentru 4 şcoli din oraş. Pentru finanţarea din fonduri europene a 
unor lucrări pentru care deja există contracte încheiate, iar în urma unor regrupări, ni s-a 
oferit această posibilitate. Aceste lucrări sunt pentru reabilitarea unor părţi a cantinei 
Liceului Tehnologic „Kós Károly”, şi pentru reabilitarea atelierelor din strada Fabricii. 
Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.098.549 lei. Lucrări de reamenajare exterioară la 
curtea Liceului Teoretic Mikes Kelemen, aici valoarea eligibilă a proiectului fiind de 
595.325,41 de lei. De asemenea, lucrări la amenajarea exterioară şi la curtea Liceului 
Tehnologic „Puskás Tivadar”. Din bugetul local am reuşit finalizarea lucrărilor la pista de 
atletism şi la terenul de baschet. Parţial  este gata şi terenul de tenis, şi am dori să finalizăm 
lucrările la acesta. Totodată, în proiect mai apare şi realizarea terenului de handbal şi a 
terenului de minifotbal, cât şi amenajarea spaţiilor verzi. Pentru acest proiect, valoarea 
eligibilă este de 880.938 de lei. De asemenea, avem proiectul pentru reamenajarea 
completă a curţii Şcolii Generale Nicolae Colan. Aici vorbim de pista de atletism, terenul 
de baschet, de handbal, cât şi terenul de minifotbal. Dorim să amenajăm şi locuri de 
parcare şi spaţii verzi, în curtea şcolii. Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.134.877 lei. 
Din sumele menţionate, contribuţia municipiului este de 2%.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
consilier Guruianu Mădălin Doru.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Doar o mică lămurire. 
Înţeleg că e vorba despre proiecte care sunt în derulare şi că sunt demult depuse, sau poate 
nu am înţeles eu bine. Pentru că ştiu că la începutul anului am avut nişte discuţii cu domnul 



 

 

primar, şi spunea că va fi un proiect pentru toate şcolile. Bănuiesc că e vorba de altceva. 
Numai vroiam să clarificăm de ce acestea patru. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum am spus, la nivel 
naţional s-au făcut regrupări de la diferite axe, din cadrul Programului Operaţional 
Regional, spre axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniul major de 
intervenţie – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare. Se pot depune proiecte pentru care oraşul are deja contracte 
încheiate după procedura de achiziţii publice, iar lucrările neachitate, lucrările nefinalizate 
încă depăşesc valoarea de 500.000 de lei. Noi am avut aceste patru contracte, şi am depus 
toate cele 4 proiecte. Au trecut de prima fază, iar aceasta este cea de-a doua fază, pe care 
mâine trebuie să o depunem la Alba Iulia, pentru ca instituţiile abilitate de acolo să facă 
evaluarea finală, în 20 de zile.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Alte întrebări? Toate 
cele 4 proiecte de hotărâre au fost avizate favorabil de către Comisiile de specialitate 1, 2 şi 
5. Acum, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 153/2014. 
 „S-a adoptat.”  
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Teoretic „Mikes 
Kelemen” din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, lipsind de la vot Pârvan Rodica, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 154/2014. 
 „S-a adoptat.”   
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit viceprimar. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 155/2014. 
 „S-a adoptat.”   
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
156/2014. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul următor.”  
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune 
animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici, mai 
exact, vorbim despre căruţe. Am avut o hotărâre care interzicea circulaţia cu căruţele pe 
teritoriul oraşului. Acolo au existat observaţii, atât din partea Prefecturii, cât şi din partea 
Poliţiei. Acum, le-am inclus pe acestea în hotărâre, acestea făcând obiectul proiectului de 
hotărâre de faţă. Circulaţia cu căruţele pe teritoriul oraşului va fi în continuare interzisă. 
Mulţumesc frumos.”  



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul de hotărâre 
a fost avizat favorabil de către Comisiile 1 şi 5. Are cineva întrebări, observaţii, nelămuriri 
în legătură cu acest punct? Dacă nu, vă rog să trecem la vot.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
157/2014. 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea 
Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT(lb.m.): „În 2013 am decis ca 
lucrările de săpătură executate pe domeniul public al municipiului să fie refăcute de către 
Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public, din valorile achitate în avans, pentru ca 
aceste lucrări să fie realizate într-un mod corespunzător. Sunt câteva străzi unde avem 
contracte de mentenanţă, aşa-numitul contract PMMR – Contract de întreţinere şi 
management al drumurilor bazat pe performanţă, iar aceste străzi trebuie să le excludem 
din hotărâre, deci acestea sunt excepţii, căci este sarcina societăţii de întreţinere a acestor 
străzi. Aceasta poate să-şi asume întreţinerea, numai dacă aceste lucrări de reasfaltare le va 
executa în continuare tot ea, la acelaşi preţ care apare în contractul încheiat cu respectiva 
societate, pentru aceste lucrări.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă sunt întrebări 
sau observaţii, vă rog să le ridicaţi acum. Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la 
Comisiile 1, 2 şi 5. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
158/2014. 
 „S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
componenţei comisiei de specialitate pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anunţ cu 
mare bucurie pe toată lumea, că lista de aşteptări întocmită acum 4-5 ani, pentru locuinţele 
ANL, s-a micşorat. Conform legii, putem evalua şi alte cereri depuse. Dorim să facem 
acest lucru, iar pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, pentru a accepta 
această comisie în componenţa care este în proiectul de hotărâre. De altfel, munca este 
formală, sau mai bine zis, nu munca este formală, ci solicitarea H.G. Această comisie 
trebuie să stabilească  ca familiile să primească locuinţe în ordinea depunerii cererilor de 
solicitare. Cea mai veche cerere va fi cap de listă, şi aşa mai departe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisiile 3 şi 5 au 
avizat favorabil acest proiect. Comisia nr. 3 îi propune în această comisie pe domnii 
consilieri Nemes Előd şi Cserey Zoltán. Vă rog, dacă are cineva propuneri sau observaţii, 
să le spună acum. Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Într-
adevăr, în Comisia Socială am vorbit despre acest lucru, şi am numit şi persoanele, dar 
datorită faptului că membrii comisiei vor fi numiţi prin Dispoziţia Primarului, acum nu 
trebuie să votăm despre persoane.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mai are cineva 
întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
159/2014. 



 

 

 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare 
nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi 
nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. A trecut 
primul semestru decând am anunţat concursul, şi avem deja şi decontări. Aici au existat 
observaţii din partea organizaţiilor civile, şi noi, la rândul nostru, am observat anumite 
lipsuri. Cu această problemă, în ultimul timp, s-a ocupat colegul nostru Kelemen Szilárd, 
aşa că eu aş dori să-i dau cuvântul, pentru a prezenta mai în amănunt despre ce este vorba. 
Mulţumesc.” 
 Domnul consilier KELEMEN SZILÁRD (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Nu 
voi prezenta acest proiect, foarte amănunţit. Este un regulament pe care l-am introdus în 
primăvara acestui an, când s-a înfiinţat  legal în Sfântu Gheorghe fondul de tineret în 
cadrul Comisiei de Tineret şi Sport. Acest fond are un buget anual de 100.000 de lei. Am 
fost nevoiţi să modificăm anumite puncte în regulament, deoarece era unul general, care nu 
se referea strict la asociaţiile de tineret din municipiul nostru, astfel că, acum facem aceste 
modificări, pentru ca asociaţiile să poată participa la concursul de proiecte cât mai uşor. În 
material găsiţi modificările, şi înainte de a vă adresa rugămintea să sprijiniţi acest proiect 
de hotărâre, aş dori să vă atrag atenţia asupra faptului că în cadrul comisiei s-a propus ca 
„bugetul narativ” să fie exclus. După acestea, colegii jurişti au considerat că este totuşi un 
document important, , iar în cursul zilei de azi am decis împreună totuşi, că este unul inutil. 
Aşa că, domnule preşedinte, vă rog să votăm mai întâi în legătură cu scoaterea bugetului 
narativ, după care vă rog pe toţi să sprijiniţi acest proiect de hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Observaţii sunt? Nu 
sunt, aşa că putem vota în legătură cu propunerea de modificare.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Acum, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
160/2014. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea 
avizului consultativ al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acordarea 
Liceului Teoretic „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe, al titlului de Colegiu Naţional. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceului Teoretic „Székely 
Mikó” doreşte să concureze pentru titlul de Colegiu Naţional. Acesta este cel mai înalt grad 
la licee, cel mai înalt rang. Prin obţinerea acestui titlu, se obţin şi o serie de avantaje, 
printre care şi cota per capita este puţin mai mare. Conducerea liceului ne-a adresat 
rugămintea de a obţine acest titlu cu denumirea Colegiul Naţional „Székely Mikó 
Kollégium”. De aceea, la articolul 1 apare a greşeală, vă rog să o corectaţi: „se emite avizul 
consultativ în scopul acordării actualului Liceu Teoretic „Székely Mikó”, persoană 
juridică, a titlului de Colegiu Naţional – şi aici vine cu ghilimele „Székely Mikó 
Kollégium”. Deci, ghilimelele merg până după cuvântul Kollégium. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul doamna 
Palela Rădiţa.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi 
în Comisia de specialitate am făcut următoarea propunere. Salut iniţiativa colegiului pentru 
accesarea acestui titlu, cred că îndeplineşte criteriile de mai multă vreme, dar e bine şi mai 
târziu. Aveţi stima şi respectul meu vis-a-vis de calitatea pe care o derulaţi în actul educativ 



 

 

la acest liceu, şi comunitatea vă respectă pentru ceea ce faceţi. O singură observaţie am 
avut. Deci, ni se cere avizul consultativ în scopul schimbării...” 
 Doamna director KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Acordării” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Nu avizul consultativ.” 
 Doamna director KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Articolul 4.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Imediat putem discuta. Şi anume, 
schimbarea titulaturii din Liceul Teoretic în Colegiul Naţional. Am sesizat că se mai 
doreşte şi schimbarea denumirii liceului, din „Székely Mikó”, în „Székely Mikó 
Kollégium”. Propunerea pe care v-am făcut-o este că există repetiţie, denumirile unităţilor 
de învăţământ în reţeaua şcolară din acest an şcolar, unitatea de învăţământ poartă 
denumirea de Liceu Teoretic „Székely Mikó”. Propunerea pe care o faceţi este Colegiul 
Naţional „Székely Mikó Kollégium”. Observ o repetiţie. Cuvântul colegiu este de două ori 
în titulatură. Am făcut propunerea ca actualul, sau propunerea să fie Colegiul Naţional 
„Székely Mikó”. Am în vedere şi colegiile naţionale cu predare în limba maghiară, care 
sunt şi în alte judeţe. Respectiv, m-am informat de la Braşov şi acolo este tot Colegiul 
Naţional „Aprily Lajos”. Punct. Aş dori să evităm reîntoarcerea în teritoriu ca să nu cumva 
să fim pasibili să nu primim avizul ministerului. E singura mea observaţie. Vă mulţumesc.” 
 Doamna director KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „În Consiliul de Administraţie a fost 
vorba despre denumire, şi nu despre obţinerea acestui titlu – deci, conform Legii 3772 care 
a fost modificată anul trecut în 20 mai – acum 5 ani, Liceul nostru nu a putut concura 
deoarece legea la vremea respectivă stipula ca şi clădirea în care se desfăşoară procesul 
educaţional să fie proprie. Anul trecut s-a scos acest punct, acest criteriu, acesta fiind 
motivul pentru care doar acum aplicăm pentru acordarea acestui titlu, deşi, de departe 
îndeplinim toate condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea acestui rang. 
Denumirea instituţiei s-a decis în Consiliul de Administraţie, aşa au votat membrii 
consiliului. Deci, foarte rar folosim aşa simplu, „Székely Mikó”. „Székely Mikó 
Kollégium”. Şi pentru ca acest lucru să apară şi în titlu, chiar şi în traducerea în limba 
română, sau în denumirea în limba română, solicităm acest nume. Evident, ministerul va 
decide despre aprobarea denumirii, şi la schimbarea statutului. La articolul 4, se solicită din 
partea Consiliului Local emiterea unui aviz consultativ pentru obţinerea titlului de Colegiu 
Naţional. Dacă şi dumneavoastră consideraţi că merită acest lucru, colegiul nostru. Cred că 
acest lucru oferă un rang şi oraşului, nu numai colegiului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Alte intervenţii, 
observaţii dacă sunt? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu propunerea formulată de 
doamna viceprimar.” 
 
 Se votează cu 17 de voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), lipsind de la vot 
Palela Rădiţa. 
 „S-a aprobat. Acum, să votăm în legătură cu propunerea doamnei Palela Rădiţa.” 
 Se votează cu 3 voturi pentru (Bote Corina, Palela Rădiţa, Pârvan Rodica), 14 
voturi împotrivă, şi 2 abţineri (Bálint József, Guruianu Mădălin Doru). 
 „Acum, să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri (Palela Rădiţa, Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 161/2014. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat.” 
  PUNCTUL XXX de pe Ordinea de Zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Prezintă: preşedinte de şedinţă. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „În luna iunie, 



 

 

preşedinte de şedinţă va fi domnul consilierCzegő Zoltán, iar în lipsa dumnealui, domnul 
consilier Csery Zoltán va prezida şedinţele. Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
162/2014. 
 „S-a adoptat. Urmează punctul D1. O rugăm pe doamna viceprimar să prezinte 
proiectul de hotărâre.”  
  PUNCTUL D1 de pe Ordinea de Zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
desemnarea unei persoane în Consiliul de Administraţie al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea 
Turismului în Judeţul Covasna” 
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT(lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să mă retrag din Consiliul de Administraţie al Asociaţiei, începând cu data de 1 iunie, 
şi dacă se poate propune, eu îl propun pe domnul viceprimar Tischler Ferenc pentru a 
ocupa această funcţie, începând cu 1 iunie 2014. mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votăm în 
legătură cu propunerea doamnei viceprimar, ca domnul viceprimar Tischler Ferenc să fie 
membru în Consiliul de Administraţie. Urmează vot secret.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru. 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre de la punctul 
D1.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
163/2014. 
  PUNCTUL D2 de pe Ordinea de Zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. 
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT(lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trei 
instituţii de învăţământ şi-au rectificat încasările proprii. Liceul Teoretic Mikes Kelemen, 
cu 16.000 de lei, Liceul de Arte Plugor Sándor cu 4.200 de lei, şi Şcoala Gimnazială 
Váradi József, cu suma de 7.050 de lei. Vă rog să adoptaţi acest proiect. Cheltuirea acestor 
sume se va face în scopul propus de sponsori.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisiile 1, 4 şi 5 au 
adoptat favorabil proiectul de hotărâre. Dacă nu are nimeni observaţii sau întrebări, vă rog 
să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
164/2014. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de Zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe 
anul 2014. 
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT(lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
discutat deja despre această rectificare. Am dori să diminuăm bugetul Casei de Cultură cu 
suma de 150.000 de lei, fapt ce s-a şi întâmplat deja la punctul 1, dar acum se operează şi 
în bugetul Casei de Cultură.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 4 şi 5 au adoptat favorabil proiectul de hotărâre. Are cineva 
observaţii sau întrebări? Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

165/2014. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de Zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
actualizarea devizului general pentru modernizarea unor străzi în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală 
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT(lb.m.): „Am dori să actualizăm 
valorile devizelor pentru lucrările de investiţii la 11 străzi din oraşul nostru, căci pe aceste 
străzi, conform unor studii adoptate anterior, unele lucrări au fost finalizate deja, iar pentru 
a putea încheia contracte pentru lucrările rămase de efectuat, trebuie să actualizăm devizele 
generale, cu noile valori, căci este vorba despre studii adoptate mai demult, şi de atunci, 
unele valori s-au modificat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. În legătură cu acest proiect, are cineva întrebări? Comisiile 1, 2 şi 5 au adoptat 
favorabil proiectul de hotărâre. Dacă nu are nimeni observaţii, vă rog să votăm în legătură 
cu proiectul de hotărâre prezentat.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
165/2014. 
 „S-a adoptat şi acest proiect de hotărâre. La Diverse s-a prezentat doamna Török 
Aranka.” 
 Doamna TÖRÖK ARANKA  - responsabil sat Chilieni (lb.m.): „Aş dori să vă 
spun că, în perioada 9 – 11 mai am fost în Voivodina, şi acolo este un sat frumos care vrea 
să devină sat înfrăţit cu Chilieni. De aceea am primit invitaţia, am fost acolo şi am vizitat 
acest sat. Este o aşezare foarte frumoasă şi îngrijită. Oamenii de acolo trăiesc 100% din 
agricultură. 99% din populaţie este maghiară, şi 1% sârbă, şi interesant că alte naţionalităţi 
nu sunt.  La noi sunt. Ne-au primit foarte, foarte frumos, şi sperăm să putem să-i invităm la 
noi, acum când vor fi Zilele Chilieni. Ne-am dori ca între cele două sate ar fi o legătură 
strânsă, aşa cum funcţionează şi cu Sárpilis, de mai bine de 15 ani. Şi este foarte bine, din 
toate punctele de vedere. Acest lucru ne este benefic. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSATLOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă mulţumesc pentru 
atenţie. Prin aceasta, şedinţa s-a încheiat, vă doresc tuturor o zi bună în continuare.” 
 
 
 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 extraordinare a Consiliului Local din data de 05 august 2014. 
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