
 

 

 
 
 
 
Nr. 12.385/2014 
PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 13 martie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, reprezentantul satului 
aparţinător Municipiului Sfântu Gheorghe, Coşeni, domnul Rápolti István, lipsind Kondor 
Ágota şi Palela Rădiţa. 
 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. 387/10.03.2014.  
 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 ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Salut cu respect pe 
toată lumea la şedinţa extraordinară a lunii martie. Am rugămintea, ca toată lumea să-şi 
pornească aparatele de votare. Mulţumesc frumos. Avem două puncte pe Ordinea de zi. 
Primul proiect de hotărâre este cu privire la aprobarea proiectului „Înfiinţarea Centrului de 
informare şi consiliere pentru tineri în situaţie de risc din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. Cel de-al doilea proiect de hotărâre este cu privire la 
aprobarea proiectului „Incluziune socială-şansă pentru copiii aflaţi în situaţie de risc” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. Doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? Domnul consilier 
Mădălin Guruianu, doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să propun încă un 
punct pe Ordinea de zi, un punct D1, care se referă tot la un proiect, pe care am dori să-l 
depunem la Fondul Cultural Naţional din Budapesta. Este vorba despre Festivalul pulzArt 
din acest an. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Vă rog să votăm, 
cine este pentru includerea, pe Ordinea de zi, a punctului D1?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat. Are cuvântul domnul consilier Bálint József. La 
Diverse, în regulă. Acum, vă rog să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi. Cine este 
pentru?” 
 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 1.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Înfiinţarea Centrului de informare şi consiliere pentru tineri în situaţie de risc din 
Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Punctele 1 şi 2 de pe Ordinea de zi se leagă, într-un fel, căci ambele se referă la proiecte cu 
care am dori să aplicăm la Fondul Norvegian (prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European 2009 – 2014). Ambele proiecte au caracter social. Primul program se 
referă şi ţinteşte copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 15 ani. Aici, am dori să realizăm, prin 



 

 

dezvoltări infrastructurale, etajele 2 şi 3 ale Liceului Kós Károly, şi să demarăm programe 
de tipul „after school”. Dorim să realizăm anumite programe şi activităţi pentru copii, căci 
abandonul şcolar după clasa a VIII-a este foarte mare, în comunitatea romă, dar şi în rândul 
păturilor sociale defavorizate. Prin acest proiect dorim să reducem numărul acesta al 
abandonului şcolar, pentru ca aceşti copii să-şi continue studiile şi după clasa a VIII-a. Să 
nu-i lăsăm să iasă din sistem, să le oferim posibilitatea să-şi continue studiile în şcoli 
profesionale. Acest proiect se desfăşoară pe o perioadă de 22 de luni, valoarea totală a 
acestuia fiind de 2.651.261 de lei. Celălalt proiect se referă la următoarea categorie de 
vârstă, deci cea cuprinsă între 16 – 29 de ani. Aici, eventual domnul viceprimar poate să 
dea detalii suplimentare, căci el s-a ocupat în amănunt, de acest proiect. A văzut o 
asemenea instituţie în Ungaria, şi aici este vorba despre modalitatea de plasare a acestor 
tineri pe piaţa forţei de muncă, şi cum îşi găsesc aceşti tineri, locul pe această piaţă. În 
acest caz, partener al proiectului ar fi Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială„ – Filiala 
Organizaţiei Caritas Alba Iulia, iar valoarea acestui proiect ar fi de 1.666.068 lei. Perioada 
de desfăşurare ar fi de 5 ani, după care trebuie continuată activitatea de atingere a scopului 
proiectului. Domnul viceprimar, dacă doriţi să adăugaţi informaţii legate de punctul 2? 
Mulţumesc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Da. Mulţumesc frumos. 
Practic i-am dat şi un nume. Acest model l-am văzut la ţările occidentale. Numele acestuia 
este Biroul de Consiliere al tinerilor fără loc de muncă. Pentru susţinerea acestui proiect, 
partenerii noştri sunt ASIMCOV şi Camera de Comerţ şi Industrie Covasna. Scopul nostru 
este să ajungem la tineri nu printr-o simplă bursă a locurilor de muncă, ci să creăm unele 
programe care sunt atractive pentru aceştia, şi în acelaşi timp putem să realizăm o bază de 
date, şi aceste date colectate în baza de date să ajungă la aceşti tineri. Deci, nu este vorba 
pur şi simplu de plasarea unor tineri pe piaţa forţei de muncă, ci este vorba şi despre 
consilierea juridică, şi oferirea de informaţii, acestora. Informaţii care-i ajută să avanseze, 
îi ajută să-şi înceapă viaţa cu dreptul. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Domnul consilier 
Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Sunt planuri 
interesante, şi aşa cum auzit şi în prezentare, acestea două împreună, însumează o valoare 
care nu este tocmai mică. Întrebarea mea este cu referire la următorii cinci ani, când 
municipalitatea va trebui să continue acest proiect, ce buget vor necesita aceste proiecte? 
Poate că aceste întrebări nu ar fi fost puse, dacă am fi primit materialele la timp. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Acum am reuşit să finalizăm 
elaborarea materialelor împreună cu firma de consultanţă şi cu partenerii proiectelor. Ne 
cerem scuze, de aceea nu am putut să le transmitem mai repede, şi să le postăm pe site. 
Municipalitatea trebuie să-şi asume doar funcţionalitatea acestora. În aceste sume, de 
2.600.000 şi 1.500.000 de lei, sunt incluse cheltuielile de reamenajare a clădirilor, 
echiparea şi utilarea multifuncţională a sălii, maşină, şi tot ceea ce presupune aspectul 
funcţional, într-un caz cred că este vorba despre 4 jumătăţi de normă, iar la celălalt vorbim 
de şase posturi. Mai târziu trebuie să asigurăm aceste lucruri, dar căutăm soluţii şi pentru 
asta, căutăm şi alte posibilităţi de obţinere de finanţări. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Alte intervenţii? Vă 
rog să votăm în legătură cu punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

72/2014. 
 „Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Incluziune socială-şansă pentru copiii aflaţi în situaţie de risc” şi a cheltuielilor 
legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Punctul 2 de pe 
Ordinea de zi a fost prezentat mai devreme. Are cineva observaţii sau întrebări? 
Intervenţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
73/2014. 
 „Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asigurarea 
contribuţiei din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru organizarea 
evenimentului „Festivalul pulzArt 2014”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Bugetul estimat al Festivalului pulzArt din acest an este de 202.500 de lei, din care am dori 
să obţinem, prin finanţare, suma de 87.300 de lei, iar 95.200 de lei ar fi contribuţia 
oraşului. Dorim să aplicăm la Fondul Cultural Naţional din Budapesta. Trebuie să 
menţionez faptul că nu e necesar să rectificăm bugetul, pentru a aloca această sumă de 
bani, căci pentru proiectul Capitalei Culturale am alocat deja 400.000 de lei, iar această 
sumă de care am vorbit mai devreme, de contribuţia oraşului pentru Festivalul pulzArt, va 
fi acoperită de aici.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cineva intervenţii, întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu punctul D1 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
74/2014. 
 „Mulţumim frumos. Trecem la Diverse, şi dau cuvântul domnului consilier 
Guruianu Mădălin.” 
 
 DIVERSE 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN – DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Am un mesaj foarte scurt pentru dumneavoastră. În primul rând, am vrut să vă spun cu 2 
zile înainte, pentru că acum ne vedem, „La multi ani!” tuturor colegilor, prietenilor şi 
colegilor maghiari, de fapt întregii comunităţi, pentru ziua de 15 Martie, şi am vreut să dau 
citire unui comunicat pe care l-am semnat... Pardon, a unei luări de poziţie pe care am 
avut-o cu toţii înainte de manifestările de la 1 Decembrie, de anul trecut, şi am schimbat 
doar cuvintele cu antimaghiare cu antiromâneşti, în rest, textul îl puteţi verifica, este 
absolut identic: „Am aflat cu profundă îngrijorare că mişcări extremiste, antisemite şi 
antiromâneşti intenţionează să participe la manifestările organizate cu ocazia Zilei 
Maghiarilor de Pretutindeni, 15 martie, în municipiul Sfântu Gheorghe. Având în vedere 
faptul că membrii acestor mişcări extremiste au mai participat la aceste evenimente în anii 
trecuţi, putem afirma că scopul lor nu este de a sărbători, ci de a jigni şi provoca 
comunitatea românească. Respingem orice formă de extremism, indiferent de originea 
acestuia, şi comemorăm victimele regimurilor antiromeneşti, prin inaugurarea în anul 
trecut a parcului Memorial ’56 pentru victimele comunismului şi prin inaugurarea în anul 
2014 a parcului în memoria victimelor Holocaustului. Fiind preocupaţi de siguranţa şi 
ordinea publică în Municipiul Sfântu Gheorghe, de buna convieţuire a cetăţenilor 
aparţinând diferitelor etnii, suntem convinşi că pentru a clădi un viitor sigur pentru 



 

 

comunitatea noastră avem nevoie de recunoaşterea greşelilor trecutului şi încredere 
reciprocă. Dacă vrem să ne construim o societate sănătoasă nicio comunitate, indiferent de 
componenţa etnică nu se poate identifica cu ideile propagate de mişcările extremiste. 
Facem apel către autorităţi de a se delimita de aceste formaţiuni extremiste şi de prezenţa 
lor în municipiul Sfântu Gheorghe.” 
Vă urez „La mulţi ani!”, şi sărbătoare faină.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Are cuvântul doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Îi mulţumim frumos 
domnului Guruianu Mădălin pentru urările făcute, ne cad cu adevărat bine. Eu cred că 
Sfântu Gheorghe nu a fost, nu va fi nici pe viitor, şi nu va fi nici anul acesta locul unde 
astfel de puteri extremiste se prezintă în astfel de momente, căci noi, şi până acum, tot 
timpul ne-am celebrat cu demnitate sărbătoarea naţiunii.acesta este motivul pentru care, în 
numele comisiei de organizare, am decis să nu folosim niciun simbol al vreunui partid, căci 
nu despre asta este vorba, la Ziua Maghiarilor. Vom purta cu mândrie cocardele în culorile 
naţiunii, vom celebra cu demnitate, şi evident, îi aşteptăm cu drag şi pe reprezentanţii 
comunităţii româneşti, şi nu există în rândul organizatorilor, nicio intenţie jignitoare. Eu 
am încredere că vom sărbători cu solemnitate şi demnitate, şi mulţumim încă o dată, pentru 
urările transmise.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Are cuvântul domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să transmit 
ceva, tot în legătură cu sărbătoarea care se apropie. Este vorba despre invitarea domnilor şi 
doamnelor consilieri, la festivitatea care apare şi în caietul program, şi anume la 
inaugurarea stâlpului funerar de lemn sculptat din Biserica Reformată Cetate. Acesta va fi 
ridicat în memoria lui Eimann Károly, locotenent major honved. Deci, transmit cu mare 
drag invitaţia asociaţiei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumim frumos 
pentru invitaţie. Mulţumesc frumos pentru prezenţa la şedinţă. Doresc tuturor 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 29 mai 2014. 
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