
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 8.067/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 19 februarie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Debreczeni László, Kondor Ágota, Nemes Előd, 
Profiroiu Marilena, Zsigmond József. 
 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. 276/14.02.2014. 
 La şedinţă participă, conform legii: 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 VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Sărut mâinile, 
bună ziu. Salut cu respect membrii Consiliului Local, la şedinţa extraordinară din 19 
februarie 2014. Rog pe toată lumea să-şi pornească aparatele de votare. Mulţumesc frumos. 
Suntem prezenţi 15, lipsesc 6 consilieri. Avem cvorum, deci putem începe dezbaterile 
şedinţei extraordinare de azi. Întreb dacă are cineva observaţii, sau propuneri înainte de 
votarea Ordinii de zi? Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. Şi eu 
salut cu drag colegii consilieri, reprezentanţii presei şi conducătorii instituţiilor 
subordonate, căci şi ei sunt parte a acestei şedinţe, deoarece azi se adoptă bugetele 
instituţiilor conduse de dumealor. Aş dori să propun un punct D1 pe Ordinea de zi, care se 
referă la rectificarea H.C.L. nr. 9/2012, legat de proiectul cu creşa – la momentul respectiv 
o să prezint în amănunt. Mulţumesc.“ 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos.Rog colegii consilieri să votăm în legătură cu includerea, pe Ordinea de zi, a 
punctului D1. Cine este pentru? ” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
„Mulţumesc frumos. Acum, vă rog frumos să votăm în legătură cu întreaga Ordine 

de zi a şedinţei de azi.” 
Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
„Mulţumesc frumos. Trecem la prezentarea primului proiect de hotărâre de pe 

Ordinea de zi a şedinţei de azi.” 
PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Poliţia 
Locală va primi de la Consiliul Local suma de 1.688.000 de lei subvenţie, sumă care este 
majorată cu 3.000 de lei din venituri proprii, astfel că bugetul total al instituţiei este de 



 

 

1.691.000 de lei, din care 1.268.000 de lei sunt cheltuieli de personal, 263.000 de lei sunt 
cheltuieli materiale şi există şi un singur capitol de investiţii în valoare de 160.000 de lei, 
ceea ce reprezintă achiziţionarea şi punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere a 
municipiului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Întrebări, intervenţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu punctul 1 de pe 
Ordinea de zi a şedinţei de azi.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
32/2014. 

„S-a adoptat. ” 
PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Activitatea Direcţiei de Asistenţă Comunitară este foarte diversificată, aşa că şi bugetul 
acestei instituţii are mai multe capitole. Unul din aceste capitole se referă la cheltuielile 
cabinetelor medicale de pe lângă şcoli, cel de-al doi-lea capitol se referă la plata ajutorului 
social, creşa, cantina socială, centrul comunitar. Mare parte a bugetului instituţiei este din 
bugetul de stat. Suma pe care o alocă municipalitatea am adoptat-o la şedinţa anterioară. 
Cred că toată lumea a reuşit să se documenteze. Dacă sunt întrebări, domnul director este 
aici şi puteţi să i le adresaţi dumnealui. Mulţumesc. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. ” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
33/2014. 

„S-a adoptat. Punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
Căminului „Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Bugetul total al Căminului „Zathureczky Berta” este de 916.000 lei, din care cheltuieli de 
personal 457.000 de lei, şi cheltuieli materiale 450.000 de lei. Această sumă cuprinde şi 
120.000 de lei, sumă necesară pentru achiziţionarea de alimente, şi apare, de asemenea şi 
un proiect. Eventual, îl rog pe domnul viceprimar să vă prezinte mai în amănunt investiţiile 
de la Căminul de bătrâni, căci această instituţie este în subordinea dumnealui, şi cunoaşte 
mai bine funcţionarea Căminului „Zathureczky Berta”. Mulţumesc frumos. ” 
  Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Faptul că, 
în permanenţă depunem proiecte de aplicare, v-a mai fost prezentat dumneavoastră şi în 
anii precedenţi, la fel şi faptul că am şi câştigat proiecte. Nici anul acesta nu va fi altfel, 
căci avem deja proiecte depuse anul trecut şi declarate câştigătoare, şi vom depune şi în 
viitorul apropiat, cu speranţa că vor fi câştigătoare – sume care vor fi alocate pentru diferite 
aparaturi şi alte utilaje. Mulţumesc. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
pentru interveţie. Dacă nu sunt întrebări sau intervenţii, vă rog să votăm în legătură cu 
punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 

Se votează cu 16 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
34/2014. 
 “S-a adoptat.” 



 

 

PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 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. 
Bugetul total al Casei de Cultură „Kónya Ádám” este de 1.610.000 de lei. 1.450.000 de lei 
reprezintă subvenţie din bugetul local al municipiului, iar 160.000 de lei reprezintă încasări 
proprii. Cea mai mare parte a bugetului o reprezintă cheltuielile materiale şi cheltuielile cu 
diferitele organizări de evenimente - 1.094.000 de lei. Aici putem include ziua de 15 
Martie, Zilele Sfântu Gheorghe, stagiunea cocertelor simfoice, Galopiada Secuiască, cât şi 
celelalte proiecte proprii ale Casei de Cultură. De asemenea, mai apare suma de 60.000 de 
lei pentru investiţii, aici fiind vorba despre restaurarea şi reabilitarea faţadei clădirii. 
Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări? Dacă nu sunt, să votăm. ” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
35/2014. 
 “S-a adoptat.” 

PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Bugetul Teatrului „Tamási Áron” este de 3.447.000 de lei, din care 600.000 de lei sunt 
încasări proprii. În Raportul de Specialitate şi în proiectul de hotărâre este scris foarte exact 
planul de activităţi al teatrului, căci aşteptările noastre în ceea ce priveşte teatrul au fost ca 
cel puţin 12 spectacole să fie puse în scenă pe perioada anului, din care 5 sunt ale teatrului, 
3 ale Studio M şi 4 ale Teatrului de Păpuşi. Cea mai mare parte a bugetului este alocată 
cheltuielilor salariale, pentru investiţii este trecută suma de 77.000 de lei, la care se mai 
adaugă şi suma de 73.000 de lei din partea municipalităţii, pentru reabilitarea Sălii Kamara. 
Din suma de 77.000 de lei, teatrul doreşte schimbarea uşilor de la intrările în sala mare. De 
asemenea, ar dori să realizeze un sistem pentru mărirea siguranţei în manevrarea 
decorurilor, prin procurarea de stengi noi, cu cablaj de oţel, frânghie de acţionare manuală. 
Totodată, tot la acest capitol apar şi reparaţii la locuinţele aflate în administrarea teatrului, 
locuinţe pe care le vor putea folosi pentru cazarea unor regizori – colaboratori sau artişti – 
colaboratori. Mulţumesc frumos. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Întrebări, observaţii, are cineva? Dacă nu, vă rog să votaţi despre proiectul de 
hotărâre numărul 5. ” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
36/2014. 
 “S-a adoptat.” 

PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
Teatrului „Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Teatrul 
„Andrei Mureşanu” porneşte în anul 2014 cu un buget de 980.000 de lei. 850.000 de lei 
reprezintă subvenţia de la Consiliul Local, şi 130.000 de lei încasări proprii. Din cele 35 de 
posturi sunt aprobate 31, şi în acest sens apare suma de 700.000 de lei pentru cheltuieli de 
personal. Investiţii nu sunt trecute în buget, ci doar reparaţii capitale, aici apare suma de 



 

 

26.000 de lei pentru anumite lucrări de reabilitare la clădirea Cinematografului Arta, pentru 
a deveni funcţional până când vor începe lucrările ample de renovare şi reabilitare. 
Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Întrebări, observaţii, are cineva? Propun să votăm despre proiectul de hotărâre 
numărul 6. ” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
37/2014. 
 “S-a adoptat. Trecem la punctul 7 de pe Ordinea de zi.” 

PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014, finanţate din 
bugetul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Bugetul total al instituţiilor de învăţământ este de 42.919.950 lei, iar mare parte a acestei 
sume, 36.595.000 de lei o reprezintă cheltuielile salariale. Doresc să menţionez aici că 
această sumă nu acoperă total cheltuielile de persoal pe întregul an. Am plănuit 4.785.210 
lei pentru cheltuieli materiale, din care 4.417.000 de lei am primit de la bugetul de stat, iar 
diferenţa este alocată din bugetul local. Bursele sunt acoperite în proporţie de 100% din 
bugetul local – 223.740 de lei. De asemenea alocăm suma de 1.300.000 de lei pentru 
investiţii. Din această sumă, 377.100 de lei o lăsăm în fondul de rezervă pentru elaborarea 
unor studii, căci în viitorul apropiat se prelungeşte perioada de depunere a proiectelor 
pentru finanţări europene, pentru perioada 2014 – 2020, şi avem foarte multe planuri. În 
urma discuţiilor cu directorii instituţiilor de învăţământ, aproape peste tot se doreşte 
reabilitarea termică a şcolilor şi grădiniţelor. Deci, suma de 377.100 de lei apare pentru 
realizarea planurilor pentru termoizolarea clădirilor. În afară de termoizolarea clădirilor, 
mai dorim să realizăm şi alte tipuri de reabilitări, şi pentru acest lucru alocăm 200.000 de 
lei pentru realizarea documetaţiilor. Plata porţii Liceului Székely Mikó a rămas pentru 
acest an, şi aşa cum am mai spus, dorim să alocăm suma de 100.000 de lei pentru 
deschiderea unui fond pentru achiziţionarea unor table interactive. Acestea ar fi câştigate 
de şcoli, şi de clase, prin concurs de proiecte. Diferenţa până la 1.300.000 de lei nu o 
prezint acum în amănunt. În urma discuţiilor cu directorii şcolilor, am făcut tot posibilul ca 
sumele de bani aflate la dispoziţie să le împărţim cât mai  eficient cu putinţă, luând în 
considerare priorităţile stabilite. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Dacă nu sunt intervenţii sau propuneri, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
38/2014. 
 “S-a adoptat. Trecem la punctul 8 de pe Ordinea de zi. O rog pe doamna viceprimar 
să prezinte şi acest punct.” 

PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. 
Încasările proprii ale instituţiilor de învăţământ sunt destul de mari, avem în total suma de 
3.080.920 de lei, ceea ce înseamnă 30 de miliarde de lei vechi. Şi acum, suma cea mai 
mare apare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar, încasările proprii ale acestei instituţii fiind 
de 603.000 de lei. Este singura care poate să aloce bani şi pentru investiţii, din încasările 
proprii. Ar dori să deschidă un atelier pentru preparat vopsele, în atelierul de tinichigerie – 



 

 

vopsitorie auto. Pentru acesta alocă suma de 40.000 de lei. Evident, acest atelier va fi 
folosit pentru a obţine noi încasări. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Intervenţii, întrebări? Dacă nu sunt, propunerea mea este să votăm.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
39/2014. 
 “S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii 
internaţionale pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. Şi în 
acest an dorim să constituim fondul de relaţii internaţionale, alocând suma de 50.000 de 
lei. Această sumă acoperă cheltuielile de transport şi diurna cu ocazia deplasărilor efectuate 
de către delegaţiile oficiale, în străinătate. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Intervenţii, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
40/2014. 
 “S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
licitaţie publică a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. Dorim 
să concesionăm prin licitaţie publică serviciul public pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, al adăpostului care este la Câmpul Frumos. Conform proiectului, durata ar fi de 5 
ani. Dacă şi localităţile învecinate vor dori, şi dacă va fi spaţiu suficient, după ce se va 
încheia licitaţia publică şi vom avea noul operator al adăpostului, vom încheia contracte şi 
pentru primirea câinilor din zonele învecinate. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări? Văd că nu sunt, aşa că vă rog să votăm.” 

Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 41/2014. 
 “S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. Am 
dori să aprobăm aderarea oraşului Baraolt la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „ECO 
SEPSI”, şi prin aceasta, să modificăm Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. Este vorba 
despre câteva modificări mici, mai ales formale. Modificarea esenţială este cu referire la 
aderarea oraşului Baraolt. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări? Văd că nu sunt, aşa că supun la vot proiectul de hotărâre de 
la punctul 11.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
42/2014. 

PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea adresată 



 

 

Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării 
destinaţiei ansamblului de imobile situate pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în 
care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, 
respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. Printro 
hotărâre anterioară la propunerile juriştilor de la Ministerul Educaţiei, încercăm să 
rezolvăm acum situaţia acestei clădiri, căci nu prea doreşte ministerul să aprobe 
funcţionarea Universităţii Sapientia – asta trebuie să o spunem - ...Am dat spre 
administrare clădirea Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar”, iar acum dorim să luăm 
înapoi acest drept de administrare, şi să solicităm Ministerului Educaţiei Naţionale să emită 
avizul conform pentru ca această clădire care stă nefolosită, să fie utilizată în scopul 
înfiinţării extensiei Universităţii „Sapientia”. Faţă de materialul pe care l-aţi primit 
dumneavoastră, a survenit o modificare, voi da citire primului articol, deci singura 
modificare este aceea că vom menţiona expres faptul că solicităm Ministerului Educaţiei să 
acorde avizul pentru schimbarea destinaţiei imobilului , în scopul înfiinţării unei instituţii 
de învăţământ superior, şi nu pentru altceva. Acum, eu voi citi articolul, aşa cum am dori să 
fie adoptat de către dumneavoastră: “Articolul 1: Se solicită Ministerului Educaţiei 
Naţionale emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de 
imobile situate pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, aflat în administrarea 
Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, în 
care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară „Gámán Jánmos” 
Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de 
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, având datele de identificare în anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, din terenuri şi clădiri destinate activităţii de învăţământ preuniversitar, în terenuri 
şi clădiri destinate învăţământului superior.”  Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări, dacă sunt? Văd că nu sunt, aşa că supun la vot proiectul de 
hotărâre de la punctul 12.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
43/2014. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei 
şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2014-2015. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. Pentru 
anul şcolar 2014 – 2015, singura modificare care s-a realizat în reţeaua şcolară 
preuniversitară este cea referitoare la solicitarea de anul trecut din octombrie, din partea 
Colegiului Reformat, prin care se cerea ca grădiniţa “Kőrösi Csoma Sándor” de vis-a-vis 
de Şcoala cu clasele I – IV aparţinătoare Colegiului Reformat, să fie afiliată colegiului. În 
acest sens am primit şi aprobările de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, şi propunerea mea 
este să aprobăm şi noi această singură modificare survenită în reţeaua şcolară, pentru anul 
şcolar care urmează. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări, dacă sunt? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre 
de la punctul 13 de pe Ordinea de zi a şedinţei de azi.” 

Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 



 

 

NUMĂRUL 44/2014. 
 “S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor 
sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): “Mulţumesc frumos. În anul 
2012, prin hotărârea numărul 9 am adoptat reabilitarea imobilului de pe strada Kós Károly 
pentru destinaţia de creşă, deci schimbarea destinaţiei imobilului pentru a deveni creşă. În 
anul 2009, când au fost realizate planurile, imobilul respectiv nu a fost încă clădire 
monument, iar între timp a fost declarată clădire monument. Acesta este motivul pentru 
care, când au început lucrările, a fost nevoie să se facă anumite modificări, şi am fost 
nevoiţi să solicităm o nouă documentaţie tehnică, în care sunt incluse modificări, acum ca 
şi imobil  declarat clădire monument. Conform acestei documentaţii tehnice noi, trebuie 
realizate şi anumite noi lucrări, iar partea pe care o poate finanţa Consiliul Local din aceste 
lucrări este de 8.008 lei plus T.V.A., deci aceasta ar fi modificarea care ar surveni în 
bugetul proiectului. Eu consider că nu este o sumă semnificativă, în comparaţie cu bugetul 
total al proiectului, care se ridică la valoarea de 2.275.429 de lei, iar clădirea noastră 
declarată monument istoric se va reabilita cu cei 2% care reprezintă aportul propriu al 
municipalităţii, aşa că liniştiţi putem să ne asumăm această cheltuială.  

Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Păreri? Întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul D1 
de pe Ordinea de zi.” 

Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 45/2014.  

“Mulţumesc frumos. Prin aceasta, şedinţa de azi a luat sfârşit. Vă mulţumesc pentru 
prezenţă. Vă doresc o zi frumoasă!” 

 
 

 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 martie 2014. 
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