
 

 

 
 
 
 
Nr. 16.257/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 26 martie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 21 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni. 
 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. 514/20.03.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tischler 
Ferenc, viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Salut 
colegii consilieri, la şedinţa ordinară a lunii martie. Ordinea de zi a şedinţei de azi are 38 
de puncte. Are cineva propuneri? Înainte, să aprobăm procesele – verbale ale şedinţelor. Să 
votăm despre procesul – verbal al şedinţei extraordinare din 15 ianuarie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Bote 
Corina, Incze Alexandru). 
 „Mulţumesc. Acum, să votăm în legătură cu procesul-verbal al şedinţei ordinare din 
29 ianuarie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Bote 
Corina, Incze Alexandru). 
 „Să trecem la Ordinea de zi. Azi avem 38 de puncte. Are cineva adăugiri de făcut? 
Da, doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu, 
salut cu mare drag colegii consilieri, reprezentanţii presei, şi preşedintele Asociaţiei Vadon. 
La şedinţa de azi, domnul primar nu este prezent, motiv pentru care vom prezenta punctele 
de pe Ordinea de zi împreună cu domnul viceprimar. Aş dori să revoc punctul 23 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „La 
Diverse, doreşte cineva să se înscrie? Doamna Pârvan, domnul Cserey. Să adoptăm 
Ordinea de zi, în această formă. Să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Bote 
Corina, Incze Alexandru). 
 „Primul punct de pe Ordinea de zi se referă la aprobarea exerciţiului bugetar al 
Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea exerciţiului 
bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
februarie 2014, am adoptat bugetul în valoare de 129.050.000 lei. La sfârşitul anului, 



 

 

această sumă a crescut la 146.703.160 lei. Încasările au fost în valoare de 133.651.803 lei, 
iar cheltuielile în valoare de 131.966.877 lei. Suma de 4.244.950 lei am transferat-o pe 
anul 2015, sumă care va fi alocată pentru dezvoltări şi investiţii, în primul rând. Încasările 
instituţiilor culturale, în 2014, au fost de 878.456 lei, ca şi încasări proprii, dar de la 
Consiliul Local s-au alocat, ca şi finanţare, 5.887.097 lei. Încasările proprii ale instituţiilor 
de învăţământ au fost de 3.199.214 lei, iar Poliţia Comunitară am sprijinit-o cu 1.532.458 
lei. La instituţiile de învăţământ a rămas suma de 256.088 lei, iar la Poliţia Comunitară, 
7398 lei. Aceste sume vor fi alocate în 2015, de către instituţiile în cauză, cheltuielilor de 
administrare. Tot în 2014, în baza contractului de credit cu Banca Europeană de 
Reconstrucţie şi Dezvoltare am efectuat plăţi din împrumut, în valoare de 2.766.740 lei. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Are 
cineva, eventual, ceva de adăugat? Dacă nu, Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul. 
Să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Bote 
Corina, Kelemen Szilárd-Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 68/2015. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori să modificăm hotărârea privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015. Introducem 
taxa pentru eliberarea atestatului de producător, în valoare de 30 de lei, iar taxa pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în valoare de 50 de 
lei. În urmă cu câţiva ani, la solicitarea instituţiilor din centru, deci din zona A, am introdus 
acea facilitate de 50% reducere la locurile de parcare pentru angajaţii acestor instituţii. 
Acum, dorim să extindem acea reducere şi pentru zonele B, C şi D. Deci, la asta se referă 
proiectul de hotărâre de la punctul 2.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, vă rog spun că proiectul de 
hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate 1, 5. Să votăm despre 
acest punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Bote 
Corina, Kelemen Szilárd-Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 69/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 3 de pe Ordinea de zi. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea schemei 
de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „O să-l rog pe domnul 
preşedinte Debreczeni László să prezinte acest proiect de hotărâre, căci el este cel care l-a 
elaborat.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.). „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre schema de ajutor de minimis introdusă odată cu majorarea impozitului la 
1,8%, de acum 2 ani, iar de 2 ani am dat înapoi firmelor locale acea majorare de impozit, şi 
nu numai că am redat suma, ci în multe cazuri am oferit chiar dublul cuantumului 
majorării. Aş dori să vă prezint o scurtă statistică. În anul 2013, 82 de firme au aplicat 
pentru suma totală de 665.000 lei, iar în 2014, au aplicat 84 de societăţi comerciale, pentru 
suma de 562.000 lei. Pentru anul acesta avem unele noutăţi. În acest an, vor obţine 
finanţare chiar la valoarea dublă a cuantumului majorării impozitului, acele societăţi care 



 

 

au cheltuielile salariale pentru personalul angajat peste media naţională, deci care oferă 
peste salariul mediu naţional. Deci, prin această măsură dorim să recompensăm acele 
întreprinderi mici sau mijlocii de la noi din oraş, care oferă salarii mari angajaţilor, salarii 
peste media naţională. Sperăm că vor fi cât mai multe societăţi care vor beneficia de 
dublarea cuantumului impozitului majorat. Cererile de finanţare se pot depune în perioada 
7 aprilie – 16. octombrie, iar cererile de tragere pot fi depuse după aprobarea cererilor de 
finanţare, dar cel târziu până la data de 11 decembrie. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Doreşte cineva să intervină? Domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Domnule 
preşedinte, aţi uitat să menţionaţi faptul că, începând cu acest an, această posibilitate de 
obţinere de finanţare este valabilă şi pentru societăţile care au puncte de lucru în Sfântu 
Gheorghe, iar acum doi ani, când s-a întâmplat majorarea impozitului, s-a motivat prin 
faptul că aceasta este o discriminare pozitivă în favoarea firmelor locale, şi vom încasa mai 
mulţi bani de la societăţile care nu sunt din oraşul nostru, şi acestea nu vor avea 
posibilitatea să beneficieze de acest ajutor, ceea ce este într-adevăr discriminare, fie ea şi 
pozitivă, dar prin asta, este de fapt o greşeală de frumuseţe, căci acum toată lumea are 
posibilitatea să solicite această finanţare, iar prin aceasta, discriminarea pozitivă s-a 
terminat. Deci, luăm de la toată lumea, după care împărţim din această sumă. Mulţumesc 
că m-aţi ascultat.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.). „Mulţumesc frumos. În 
legătură cu aceasta, am realizat calcule foarte precise împreună cu colegii, cu o parte din 
Comisia Economică, şi cu Camera de Comerţ şi Industrie. Deci, prima condiţie pentru a 
aplica la această finanţare pentru ajutorul de minimis este aceea de a fi întreprindere mică 
sau mijlocie. Prin aceasta, marile societăţi cum ar fi băncile, societăţile de asigurare, 
benzinăriile, centre comerciale pică din start. Aşa stipulează aprobarea Oficiului 
Concurenţei, să includem şi punctele de lucru. Am realizat un calcul precis, şi această 
măsură ar duce la un plus de cheltuieli de maxim 500.000 lei, faţă de bugetul de anul 
trecut, şi numai dacă au înregistrate aceste puncte de lucru, şi aplică pentru finanţare. 
Foarte multe societăţi din afara judeţului nu îşi au înregistrate punctele de lucru în Sfântu 
Gheorghe, şi condiţia este ca punctul de lucru să fie vechi de cel puţin un an. Valoarea netă 
a plusului obţinut anul trecut din majorarea impozitului a fost de 2,5 milioane de lei, deci 
dacă luăm în calcul ce-i mai rău, şi atunci, anul acesta vom avea un plus de 2 milioane de 
lei. Deci, frumuseţea acestui program va rămâne. Luăm de la cei mari, luăm de la cei care 
nu sunt de aici, şi dăm înapoi la firmele locale, şi unor firme care nu sunt de aici, dar au 
puncte de lucru înregistrate în oraşul nostru. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Alte intervenţii? Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil acest proiect. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 70/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 4. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva. Vă 
rog.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 
unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru derularea 



 

 

programului adoptat mai devreme, cât şi pentru derularea unor diferite evenimente, târguri, 
anul acesta dorim să acordăm un ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi 
Industrie Covasna, în cuantum de 60.000 de lei. Anul trecut, acest sprijin a fost în valoare 
de 50.000 lei, anul acesta este posibil să-şi renoveze şi sediul. Consider că toate acestea 
contribuie la înfrumuseţarea imaginii oraşului. Vă rog să sprijiniţi acest proiect de 
hotărâre.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Doreşte cineva să adauge ceva? Dacă nu, vă spun că proiectul a fost 
avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Váncsa Albert), 1 consilier nu a 
participat la vot (Debreczeni László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 71/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 5 pe care-l prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Îl prezintă Tischler 
Ferenc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Da, 
mă scuzaţi, domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Bugetul 
pe 2015, la partea de venituri, îl rectificăm cu 732.550 lei, majorare ce provine din 
impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, din 
valorificarea unor bunuri. Pe latura noastră, avem vânzarea terenului de pe strada Oltului. 
Din această sumă alocăm instituţiilor de învăţământ suma de 60.000 lei, 50.000 lei pentru 
sprijinirea bisericilor creştine, pentru încălzire, pentru achiziţionarea de către Municipiul 
Sfântu Gheorghe a imobilelor situate pe strada Căminului, f.n., este necesară suma de 
486.000 lei. De asemenea, alocăm suma de 6.630 lei pentru majorarea capitalului social al 
Gosp Com, iar cheltuielile cu întocmirea documentaţiei pentru exploatarea apei minerale 
de la Şugaş Băi se alocă 45.000 lei. Pentru reactualizarea D.A.L.I. extindere reţele de 
canalizare menajeră str. Jókai Mór, se alocă 15.000 lei. Pentru acordarea ajutoarelor de 
minimis pentru sprijinirea IMM-lor din Sfântu Gheorghe s-a repartizat suma de 60.000 lei. 
Totodată, mai avem suma de 9.920 lei pentru Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru 
amenajarea pistei pentru biciclişti pe digul râului Olt. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Intervenţii? Dacă nu sunt, vă spun că proiectul a fost avizat favorabil 
în Comisiile de specialitate 1 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
72/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 6. Îl prezintă domnul viceprimar.” 
  PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind sprijinirea 
bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La fel ca 
în fiecare an, şi în acest an sprijinim bisericile creştine, cofinanţând cheltuielile de 
încălzire. La fel, fiecare comunitate bisericească primeşte suma de 17.000 lei. Vă rog să 
sprijiniţi. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Intervenţii? Dacă nu sunt, aş dori să menţionez că acest proiect de 
hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1, 3 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

73/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul următor. Îl prezintă domnul 
viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Reprezentantul Bisericii Evanghelice Lutherane ne-a adresat, printr-o scrisoare, rugămintea 
de a sprijini Biserica pentru cofinanţarea restaurării ferestrelor, şi schimbarea unora dintre 
ele. Pentru acest lucru, propunem suma de 30.000 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Doreşte cineva să intervină? Dacă nu sunt, aş dori să spun, că acest 
proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1, 3 şi 5. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
74/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul următor.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei 
sume de bani Parohiei Romano-Catolică III, “Sfântul Benedict” din municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
solicitarea Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Benedict”, dorim să alocăm suma de 15.000 
lei pentru a sprijini schimbarea ferestrelor şi uşilor la Casa Parohială şi la clădirea anexă. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Doreşte cineva să intervină? Întrebări? Dacă nu sunt, acest proiect de 
hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1, 3 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
75/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi. Îl 
prezintă doamna viceprimar” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind asigurarea 
contribuţiei din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea 
evenimentului “Festivalul pulzArt 2015”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi în toamna acestui an am 
dori să organizăm Festivalul de Arte Contemporane „Pulz Art”. Bugetul estimat al 
proiectului este de 200.700 lei, iar Fondul Cultural Naţional din Budapesta a anunţat acum 
Program de finanţare, acum fiind termenul de depunere a cererii de finanţare, pentru 
obţinerea unei finanţări nerambursabile în valoare de aproximativ 65.700 lei, sumă 
calculată potrivit cursului oficial Leu/HUF. Acesta este motivul pentru care este urgent să 
adoptăm acest proiect de hotărâre. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva adăugiri? Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 
Comisiilor 1, 4 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 76/2015. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 9/2015 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia 



 

 

“Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La începutul anului am 
adoptat bugetul Asociaţiei Vadon, şi acea sumă cu care dorim să sprijinim asociaţia pentru 
organizarea Galopiadei Secuieşti din acest an a făcut parte, ca şi capitol separat, în bugetul 
municipiului, căci conform înţelegerii, Galopiada Secuiască este sprijinită de oraş şi de 
judeţ cu valoarea de 300.000 lei în total. Această sumă reprezintă aproximativ 2/3 din 
totalul cheltuielilor, căci organizarea evenimentului presupune cheltuieli totale de 450.000 
lei. Juriştii Consiliului Judeţean ne-au sugerat să includem această sumă de 300.000 lei la 
cotizaţia anuală, iar în acest fel, municipiul ar trebui să-şi asume 74% din această sumă. 
Astfel am rectifica bugetul adoptat la începutul anului. De altfel, domnul director este aici, 
dacă are cineva întrebări..., şi aş spune colegilor consilieri, că a adus tuturor un CD, un 
DVD, pe care sunt fotografiile expuse la Festivalul Internaţional de Fotografie de anul 
trecut, „Transnatura”. Să le primiţi cu drag.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Intervenţii? Întrebări? Dacă nu, să votăm acest proiect de hotărâre. Comisiile 
de specialitate 1 şi 5 au acordat avize favorabile. Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 77/2015. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea unor 
măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2015. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Târgul Zilelor Sfântu 
Gheorghe din acest an va fi organizat în perioada 1 - 3 mai. Şi anul acesta, coordonarea şi 
organizarea târgului va fi realizată de S.C. Tega S.A., fiind şi cel care va asigura 
echipamentul tehnic necesar derulării acestui eveniment. Dreptul de ocupare a domeniului 
public pentru standuri de vânzare şi pentru miniparcuri de distracţie se dobândeşte prin 
licitaţie.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Dacă nu sunt intervenţii, Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil acest punct de pe 
Ordinea de zi. Vă rog să votăm în legătură cu acesta.”  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 78/2015. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria 
Hotelieră şi Restaurante. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Tot de 
Zilele Sfântu Gheorghe se leagă şi acest proiect, am dori să încheiem un contract de 
asociere cu Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante. Aceasta ar fi 
responsabilă cu împărţirea locaţiilor pentru unităţile de alimentaţie publică, conform 
contractului, iar pentru acest lucru, ei plătesc municipalităţii suma de 108.000 lei. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc. Intervenţii? Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Nu voi vota la acest punct 
de pe Ordinea de zi.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Bine. 
Mulţumesc. Alte intervenţii? Dacă nu sunt, Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul. În 



 

 

cadrul Comisiei de specialitate 1, doamna viceprimar Sztakics Éva nu a votat. Acum, vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Váncsa Albert), 1 consilier nu a 
votat lipsind de la vot (Zsigmond József), 1 consilier nu a participat la vot (Sztakics Éva 
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 79/2015. 
 „Trecem la punctul 13.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind sprijinirea dotării 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive. Prezintă: Miklós Zoltán, 
consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori să 
continuăm programul demarat anul trecut, prin care oferim o cofinanţare nerambursabilă, 
de un maxim de 50% din valoarea investiţiei, acele instituţii de învăţământ care doresc 
dotarea cu table interactive. Acest lucru este posibil în cazul în care instituţiile de 
învăţământ asigură 50%  din valoare din surse proprii. Anul acesta am aloca suma cadru de 
60.000 lei acestui program, cu menţiunea că, în cazul în care va fi necesar, vom majora 
suma. Şcolile vor putea aplica pe toată durata anului, nu mai ştiu exact, dar cred că până pe 
15 noiembrie, şi avem convingerea că, prin aceste măsuri, vom contribui la îmbunătăţirea 
dotării tehnice a şcolilor, şi prin asta la creşterea calităţii învăţământului. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Doreşte cineva să intervină? Comisiile 1, 4 şi 5 au avizat favorabil proiectul. 
Vă rog să votăm şi noi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 80/2015. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 376/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura 
Buzăului.” Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul trecut am adoptat 
această hotărâre prin H.C.L. nr. 376, care, de fapt, a aprobat documentaţia prin care dorim 
să contruim reţeaua de canalizare din Coşeni şi Chilieni. La momentul respectiv s-a produs 
o greşeală în calcule. A fost o greşeală de adunare. Valoarea lucrărilor a fost estimată la 9,7 
milioane de lei, iar valoarea reală este de 10,6 milioane lei. Deoarece proiectul de la 
punctul 15 este foarte strâns de acesta, îl voi prezenta şi pe acela, dar evident, vom vota 
separat. Următorul punct se referă la aportul propriu al municipiului, care este de 2%, din 
această sumă mai sus menţionată, şi care se ridică la 44.373,23 euro, deci asta ar trebui să 
ne asumăm, pentru a se realiza reţeaua de canalizare în cele două sate.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Doreşte cineva să intervină, la punctul 14 de pe Ordinea de zi? Dacă nu, vă 
spun că acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiilor 1, 2 şi 5. vă rog să votăm în 
legătură cu punctul 14 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 81/2015.  
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
cofinanţării proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile 
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura 
Buzăului”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „A fost 
deja prezentat de doamna viceprimar. Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5 au acordat avize 
favorabile. Să votăm în legătură cu acest punct.” 
  Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 82/2015. 
 „S-a adoptat.Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi. Îl prezintă domnul 
viceprimar Tischler Ferenc” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al “SEPSISPORT” S.R.L. pe anul 2015. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Pentru ca 
Sepsi Sport S.R.L. să poată porni, adică să poată să-şi înceapă activitatea, avem obligaţia 
de a le aprobăm bugetul. Probabil, mulţi dintre dumneavoastră s-au întrebat, de ce la partea 
de venituri apare suma de 0 lei. Motivul este acela că, încă nu am predat nicio instituţie, 
deci până când instituţiile nu sunt administrate de societate, până atunci nu are nici 
venituri. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Are 
cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 83/2015. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2014. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
reiese şi din material, din anexă, în anul 2014, Urban-Locato a ieşit în profit. A avut 
cheltuieli puţine, iar cele mai mari sunt legate de reabilitarea cazanelor, punctelor de 
sedimentare, şi de colectare a apei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Are 
cineva, ceva de spus? Întrebări? Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm 
proiectul.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 84/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi, punctul 18. Îl prezintă 
domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu 
Gheorghe, pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vorbim 
despre rectificarea bugetului S.C. Urban-Locato. Acest lucru este necesar, deoarece foarte 
multe clădiri unde ei asigură încălzirea, prin cazane, am început să avem probleme, este 
necesară schimbarea unora dintre acestea, şi reabilitarea celorlalte. De asemenea, trebuie 
schimbate unele centre de depozitare a apei, iar în schimbul sumelor achitate pentru 
centralele termice, am dori să reabilităm centrala termică a teatrului, de exemplu. Vă rog să 
sprijiniţi acest proiect. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc. Observaţii? Dacă nu, să votăm, vă rog. Comisiile 1 şi 5 au acordat vot pozitiv 
acestui proiect. ” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 



 

 

József),HOTĂRÂREA NUMĂRUL 85/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul următor.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „JAZZ RO” în 
vederea susţinerii evenimentului „JAZZ IN CHURCH FEST”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Asociaţia Jazz.Ro, până acum, a organizat Festivalul Jazz in Church în Bucureşti. Anul 
acesta ar dori să organizeze acest festival şi în Sfântu Gheorghe, în perioada 16 - 19 aprilie. 
Acest festival ar fi găzduit de Biserica Unitariană. Pentru realizarea acestuia, oraşul ar 
trebui să contribuie cu suma de 10.500 lei. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Intervenţii? Cineva? Dacă nu, vă spun că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din 
partea Comisiilor 1, 4 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Czegő Zoltán, Váncsa Albert), 1 
consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
86/2015. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Construire teren sport ecvestic ”Ilieni 
fn, zona „Benedek-mező”, judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş 
dori să prezint, din nou, împreună punctele 20 şi 21, căci sunt legate strâns unele de altele. 
Anul trecut, în cadrul unei asocieri cu Asociaţia Vadon, ne-am asumat utilizarea imobilului 
„Benedek-mező”. Conform acestei asocieri, investiţiile trebuie realizate de municipalitate, 
ca şi proprietar, iar cheltuielile de întreţinere, asociaţia. Anul acesta am dori să realizăm 
acea pistă de echitaţie. Deci, să contruim terenul pentru sporturi ecvestre. După aceea, 
restul, din proiecte. Construirea terenului pentru sporturi ecvestre este inclusă în bugetul pe 
acest an, cu 50.000 lei. Între timp s-au realizat documentaţiile pentru această investiţie, şi 
suma rezultată este de 99.967 lei. Pentru a nu fi nevoiţi să rectificăm bugetul, propunerea 
noastră este ca Asociaţia să-şi asume 50% din valoarea acestei investiţii. Deci, proiectul 20 
se referă la aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Construire teren 
sport ecvestic”, iar punctul 21 se referă la asumarea a 50% din valoarea investiţiei, de către 
Asociaţia Vadon.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc. Doreşte cineva să intervină? Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 87/2015. 
 „Proiectul de hotărâre de la punctul 20 a fost adoptat. Trecem la punctul următor.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul cadru de asociere nr. 35.408/21.07.2014 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi 
Asociaţia „Asociaţia Vadon”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Să 
votăm în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 21, care tocmai a fost prezentat de 
doamna viceprimar Sztakics Éva. Comisiile de specialitate 1 şi 5 au avizat favorabil şi 
acest proiect. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 



 

 

József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 88/2015. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului WC 
public pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare. Prezintă: Sztakics 
Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
acesta se va moderniza şi ultimul colţ al Parcului Elisabeta, să sperăm. Aşa cum a 
menţionat anul trecut şi domnul consilier Czegő Zoltán, am dori să reconstruim WC-ul 
public din parc. Pentru acest lucru însă, trebuie să demolăm fostul imobil, iar pentru asta, 
din domeniul public trebuie să-l trecem în domeniul privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, şi doar după aceea putem să trecem la demolare, iar doar după aceea, la 
construirea unui WC nou, modern.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Intervenţii, sau ceva de adăugat? Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5 au acordat 
avize favorabile. Vă rog să votăm, şi noi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 89/2015. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 
H.C.L. nr. 50/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în 
municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
trecut am adoptat o hotărâre, mai bine zis un contract, conform căruia am dat în folosinţă 
Parohiei Romano-Catolice V un imobil, pentru activităţi sociale. Din păcate, a fost emis un 
punct, care reglementează exact timpul pentru care transmitem acest imobil, în folosinţă 
gratuită. Acum, propunerea noastră este data de 31 martie 2025, şi dorim să rectificăm 
contractul. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, vă spun că acest proiect a primit voturi 
pozitive în Comisiile 1, 3 şi 5. Vă rog să votăm şi noi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 90/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Urmează punctul 25 de pe Ordinea de zi. Prezintă 
doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind retransmiterea 
sectorului de drum naţional DN 12 km 8+280-12+440 din administrarea Ministerului 
Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
adoptat deja hotărârea, şi am votat şi rectificarea denumirii exacte a acestui tronson de 
drum. În schimb, în evidenţa Ministerului Transporturilor apărea o altă denumire, astfel că 
acum, am dori să revocăm hotărârea anterioară, şi vom prelua tronsonul de drum al DN12 
care traversează oraşul nostru, conform denumirii aflate în evidenţele Ministerului 
Transporturilor.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, vă spun că acest proiect a primit voturi 
pozitive în Comisiile 1, 2 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 91/2015. 



 

 

 „Mulţumesc.  
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind renunţarea la 
dreptul de servitute de trecere instituită asupra unui teren situat în municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Casa 
aflată în vecinătatea hotelului Bodoc avea obligaţia de servitute de trecere, fiind vorba de 
imobilul unde a funcţionat şi optica. Odată cu achiziţionarea hotelului Bodoc, dreptul de 
servitute de trecere nu mai are utilitate. La solicitarea proprietarului imobilului aprobăm şi 
renunţăm la dreptul de servitute de trecere instituită asupra acestui imobil, şi să se realizeze 
modificările în Cartea Funciară.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc. Intervenţii? Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat proiectul, în mod favorabil. Vă rog 
să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 92/2015. 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea 
fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, 
precum şi prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate 
extinderii construcţiei pe terenul alăturat. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori să prelungim anumite contracte de concesiune a unor terenuri necesare pentru intrări 
în anumite imobile, şi să încheiem un nou contract, la preţul cu care ne-am obişnuit deja, 
de 5 euro/mp/an.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, vă spun că acest proiect a primit voturi 
pozitive în Comisiile 1, 2 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 93/2015. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz fn. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre alipirea terenurilor, imobilelor neregulate care se află la capătul străzii 
Borviz, pentru ca acest teren în suprafaţă de 56.582mp, conform documentaţiei de 
urbanism zonal aprobat, să poată fi ulterior dezlipit în parcele, unde să se poată construi 
locuinţe, case şi alte construcţii.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, să votăm. Comisiile 2 şi 5 au votat 
pozitiv proiectul.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 94/2015. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 privind actualizarea devizului general 
pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dorim 
să modificăm cuantumul cheltuielilor finanţate din bugetul local şi de stat din devizul 
general pentru lucrările de investiţii cu privire la o parte din străzile Ghioceilor, Cişmelei, 



 

 

Aschermann Vendrei Ferenc, Cserey Jánosné, şi Vânătorilor, cât şi parcarea din spatele 
blocului 28 de pe strada Oltului. Operăm aceste modificări pentru a avea valorile exacte 
din aceste bugete, pentru a şti cât vom sprijini din Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală. Asta este solicitarea ministerului care derulează acest program, pentru a putea 
beneficia de finanţare.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, acum să votăm. Comisiile de 
Specialitate 1, 2 şi 5 au avizat pozitiv proiectul.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 95/2015. 
 PUNCTUL XXX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 71/2012 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Gang 
de trecere Primăria Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori, dacă în sfârşit s-ar realiza aleea pietonală din centrul oraşului. Pentru asta, s-a realizat 
în anul 2012, ca prim pas, o documentaţie, care leagă curtea Primăriei cu cea a teatrului. 
Pentru a putea anunţa realizarea acestor lucrări, prin licitaţie publică, trebuie să actualizăm 
documentaţia veche de 3 ani. Deci, acest proiect de hotărâre la asta se referă.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, vă spun că acest proiect a primit voturi 
pozitive în Comisiile 1, 2 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 96/2015. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor 
sociale din Centrele sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Încă 
înainte ca cineva să creadă că avem foarte multe locuinţe, şi de aceea trebuie punctate 
dosarele, vă spun că nu. În momentul de faţă, avem 1 sau 2 locuinţe sociale libere, dar 
credem că la cele peste 700 de solicitări, odată şi odată trebuie să răspundem, şi trebuie să 
vedem are dintre cereri mai sunt de actualitate. Dorim să rezolvăm acest lucru, pentru care 
am realizat un sistem de punctaj, pe care dumneavoastră l-aţi primit, dar comiasia a propus 
anumite modificări. Doamna preşedintă are la dumneaei propunerea, şi totodată voi ruga 
membrii comisiei să facă propunerile de modificare. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Ceva de adăugat? Comisia de specialitate nr. 3 propune modificări. La punctul 
1, alineatul (c), s-ar modifica astfel: „între 901 - 1100 lei – 1 punct”. Asta ar fi, vă rog să 
votaţi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Am aprobat această modificare, la punctul 2, anexa 1, la subpunctul al 3-lea, 
alineatul (1), aş citi cum este aici: „1,2 mai puţin de un an, - 1 punct, pentru fiecare an – 1 
punct.” Aşa s-ar modifica. Să votăm.” 
  Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Cu 20 de voturi pentru, s-a aprobat modificarea. La subpunctul (b), la (b1), şi (b2), 



 

 

„mai puţin de 1 an – 1 punct, pentru fiecare an – 1 punct. Minus un punct.” Reiau. Deci, 
„mai puţin de un an minus 1 punct, şi pentru fiecare an minus 1 punct.” Să votăm.” 
  Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „S-a aprobat. La punctul 4 s-au propus, de asemenea modificări. „Vechimea cererii 
0,5 an.” Aceasta ar fi propunerea. Să votăm, vă rog.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „La punctul 4, litera (b), „tinerii care, din cauza vârstei, sunt nevoiţi să părăsească 
casele de ocrotire socială – 5 puncte.” deci, de la 3 puncte, creşte la 5 puncte. Să votăm în 
legătură cu această propunere.” 
  Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Acum, să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre, aşa cum a fost aprobat 
de Comisia de specialitate nr 5, fără observaţii. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 97/2015. 
 PUNCTUL XXXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 329/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind 
aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional 
„Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Împreună 
cu Căminul pentru persoanele vârstnice „Zathureczky Berta” am depus un proiect. 
Ministerul l-a trimis înapoi şi a solicitat să actualizăm preţurile incluse în acesta, cât şi 
regulamentul, conform noii legislaţii. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim. Ceva de adăugat? Observaţii? Dacă nu, să trecem la vot. Comisiile de 
specialitate 1, 3 şi 5 au acordat avize favorabile. Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 98/2015. 
 PUNCTUL XXXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2014 al Teatrului „Tamási Áron” 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Deoarece în comisie a fost domnul preşedinte Vargha Mihály-Béla, o să-l rog pe dumnealui 
să prezinte acest proiect.” 
 Domnul consilier VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia a analizat activitatea domnului director Bocsárdi László, dosarul profesional pe 
anul 2014, şi obţinând nota 9,70, a câştigat încredere, astfel că poate să-şi continue munca. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul? Comisiile 4 şi 5 au avizat favorabil 
proiectul. Vă rog să votăm. ” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 99/2015. 
 PUNCTUL XXXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2014 a Casei de Cultură „Kónya 



 

 

Ádám” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul director al Casei de Cultură „Kónya Ádám”, Dulányi Albert, a primit nota 9,1 în 
urma evaluării activităţii sale manageriale pe anul 2014. această notă îi dă dreptul de a 
continua activitatea. Evident, Comisia a formulat propuneri, fiecare membru al comisiei a 
făcut propuneri în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii, şi aşa foarte aglomerată, a 
casei de cultură.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Observaţii? Comisia de specialitate nr. 4 şi Comisia nr. 5 a votat 
pozitiv. Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 100/2015. 
 PUNCTUL XXXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea 
concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului 
“Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anii 
precedenţi, din păcate, niciun director nu şi-a terminat mandatul la Teatrul „Andrei 
Mureşanu”. Aşa s-a întâmplat şi ultima dată, în cazul domnului Dan Ţopa, motiv pentru 
care director interimar al teatrului este numită doamna Monica Midvighi. Este o situaţie de 
tranziţie, conform legii, acest interimat poate dura 120 de zile, maxim. În această perioadă 
trebuie să organizăm un nou concurs pentru postul de director. Lucrăm la elaborarea 
caietului de sarcini. Am formulat aşteptări ca de exemplu îmbunătăţirea marketing-ului 
teatrului, să se adreseze unei pături sociale cât mai largi. Să realizeze minim 5 spectacole 
noi, în anul 2015. Să crească numărul de spectatori, în comparaţie cu anul 2014, atât acasă, 
cât şi în deplasare. Încasările proprii să crească cu cel puţin 10%. am dori să scoatem 
postul la concurs pe o perioadă de 4 ani, şi aşteptăm de la noul director să organizeze 
anual, cel puţin 12 activităţi educative, culturale, unde să fie angrenaţi tinerii din şcoli. 
Dacă sunteţi de acord, am stabilit ca data limită de depunere a dosarelor să fie 15 mai, iar 
dacă totul este în regulă, interviul l-am organiza în 19 iunie, conform comisiei stabilite în 
conformitate cu legea. Legea spune că 1/3 din membrii comisiei pot fi reprezentanţi ai 
administraţiei locale, iae 2/3 trebuie să fie oameni de specialitate. Numirea membrilor în 
comisie se va realiza prin Dispoziţie de primar. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumim frumos. Observaţii? Comisia de specialitate nr. 4 a avut o observaţie, la 
punctul 2 al celei de-a treia părţi a Caietului de obiective, se propune includerea „în 
administrare...”. Vă rog să votăm în legătură cu propunerea. Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), 
 „Acum, să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre. Comisia nr. 5 l-a avizat 
favorabil.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 101/2015. 
 PUNCTUL XXXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la 
conferirea post mortem a titlului onorific „PRO URBE” domnului Gaál Alexandru. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Conferim post mortem titlul onorific „Pro Urbe” doar în situaţii deosebite. Un asemenea 
caz special a fost şi moartea consilierului nostru Kónya Ádám. În urmă cu câteva luni, a 
trecut în nefiinţă o altă personalitate emblematică a oraşului nostru, un om foarte modest, 



 

 

dar cu un rol extraordinar în comunitate. Este vorba despre domnul Gaál Alexandru, cel 
care a condus Uniunea Cercetaşilor. Acesta este motivul pentru care ne-am gândit ca şi 
anul acesta să fie o excepţie, şi să conferim post mortem titlul onorific „PRO URBE”, la 
propunerea Uniunii Cercetaşilor.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc. Observaţii? Comisiile 4 şi 5 au avizat favorabil proiectul. Doamna consilier 
Rodica Pârvan a menţionat faptul că nu are nimic împotriva persoanei, ci nu este de acord 
cu principiul în sine. Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 102/2015. 
 PUNCTUL XXXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Preşedintele şedinţelor din luna următoare va fi domnul consilier Miklós Zoltán, iar în 
lipsa dumnealui, doamna consilier Pârvan Rodica. Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 103/2015. 
 
 
 DIVERSE 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „La 
Diverse s-a înscris, în primul rând, doamna consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Se apropie Zilele 
Sfântu Gheorghe, şi sunt tot felul de telefoane pe care le primim, şi ne întreabă lumea, 
adică cel puţin pe mine, eu vorbesc în numele meu. Oamenii şi-au avansat ofertele, şi nu 
primesc răspuns, sau ştiu eu, sunt refuzaţi în a fi introduşi în programul Zilelor Sfântu 
Gheorghe. Acuma, noi facem parte din Comisia aceasta de Cultură, şi întrebarea este: rolul 
Comisiei de Cultură este chiar numai să voteze, să treacă tot felul de proiecte, sau ar trebui 
să ne implicăm într-un fel sau altul şi în organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe? Vă dau un 
exemplu: este o formaţie, eu nu-l cunosc pe omul ăsta, nu ştiu de unde are numărul meu de 
telefon, care m-a terorizat, pur şi simplu, şi anul trecut şi anul ăsta. Formaţia e de la Cluj, 
se numeşte Dalgo nu ştiu cum, a cărui conducător ne sună tot timpul, şi mă sună şi îmi 
reproşează că de ce nu îi înscriem şi pe ei, pentru că are sponsori, n-ar avea nevoie nici 
măcar de bani, şi cu toate astea este refuzat sistematic. Anul trecut a fost refuzat. Anul ăsta, 
din ianuarie şi-a înscris, am înţeles că a trimis o cerere şi nu a primit răspuns. M-am dus la 
Biroul de Imagine, m-au trimis la domnul Grubisics, el m-a trimis înapoi la Biroul de 
Imagine. Acuma, întrebarea este, eu ce să-i răspund domnului ăstuia, că acolo sunt 
introduşi oamenii aşa preferenţial, că nu eu mă ocup de asta, şi că aşa zice, că dumneata ce 
faci acolo? Numai ridici mâna şi votezi aşa, diverse proiecte. Deci, totuşi, cui, sau unde 
putem primi relaţii, şi care sunt criteriile după care aceste formaţii sunt trimise acolo. Eu 
însămi am avut o problemă. Am înaintat 5 oferte de program, şi un program cu nişte copii 
din Vrancea a fost respins. Nu am înţeles nici în ziua de azi de ce a fost respins, şi nici 
măcar nu ştiu cu cine să mă cert, pentru chestia asta, că au fost, sau cu cine să dialoghez, 
pentru că toată lumea te trimite aşa, te pasează, şi mergeţi la Biroul de Imagine, că te duci 
acolo, e o fătucă acolo care zice – păi, nu-i aici domnul, veniţi mâine. Păi, eu am şi loc de 
muncă, şi nu-i chiar aşa un loc de muncă lejer, ca să pot să plec la orice oră, să mă duc, să 
mă plimb la Biroul de Imagine, şi să-mi spună să vin mâine, sau nu-i aici, sau nu ştiu ce. 
Haideţi, totuşi, să încercăm, dacă nu se poate, deci să ştim care sunt criteriile. Dacă nu se 



 

 

pot introduce toate ofertele, să li se răspundă acelor oameni, civilizat, că totuşi, uite, nu se 
poate pentru că...şi vă mulţumim. Ştiţi cum zic pe la interviuri, zice: vă sunăm noi. Pe 
dracu, că nu te mai sună nimeni. Când îţi spun la interviu că te sună, nu te mai sună 
nimeni, niciodată, dar e o formulă politicoasă de a respinge omul. Dar măcar atâta să li se 
spună, pentru că ei se simt jigniţi, şi ni se adresează nouă, iar noi, adică eu, că eu vorbesc 
în numele meu, devin caraghioasă. Tot citesc prin presă că nu ştiu ce proiecte, că e gata 
programul, că aşa. Eu stau şi mă gândesc de ce oi fi membru acestei Comisii de Cultură? 
Chiar numai ca să mi se numere voturile. Sau nu ştiu. Am înţeles că s-a privatizat, şi dacă 
cineva este în stare să le răspundă oamenilor, aceştia, şi să avem o comportare civilizată 
faţă de ei, m-aş bucura, şi să ştim şi noi dacă avem un rol, ca membri ai Comisiei de 
Cultură, în organizarea asta, sau pur şi simplu suntem figuranţi acolo. Vă mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul primar a 
încredinţat Biroul de Imagine cu organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe. Ca şi membru al 
Comisiei de Cultură, nu avem dreptul să ne băgăm în treaba asta. O să ne informeze când 
va fi finalizat programul, ne spunem părerea, şi eventual, în ultima decizie vom avea 
cuvânt de spus. Evident, voi întreba la Biroul de Imagine, cine a fost cel care nu v-a 
răspuns, căci este sarcina lor. Ştiu că Bartha Mónika este, la ora actuală, în concediu de 
odihnă. În acest timp are diferite activităţi, lucrează ca şi voluntar la Festivalul Reflex, 
astfel că, probabil, acesta este motivul pentru care n-aţi primit un răspuns satisfăcător. Vă 
rog să aveţi răbdare. Acum, când se va sfârşi festivalul, toată lumea va munci şi se va 
ocupa cu organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe, şi doamna consilier va primi răspuns de la 
persoanele competente.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Doamna consilier mai are de adăugat ceva? Întrebări? Nu. Îi dau 
cuvântul domnului consilier Cserey Zoltán.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori să 
ridic o temă de discuţie care de fapt, nici n-ar trebui să fie temă, la o şedinţă publică de 
consiliu, dar din păcate, totuşi, este. Răbdarea şi înţelegerea noastră este fără limite, cred, 
dar odată se va sfârşi, trebuie să se sfârşească, când ne confruntăm cu evenimente pe care 
nu le putem înţelege deloc. De fapt, eu cred că e necesară luarea unei poziţii, când graniţele 
convieţuirii cinstite şi curate sunt, în permanenţă, forţate, iar cuvintele frumoase nu au 
nicio bază. Eu cred că, în acest caz, trebuie aplicată legea, în astfel de cazuri, şi vă spun şi 
la ce mă gândesc. Este vorba despre faptul că, în conformitate cu legea, şi aici intră şi 
Sfântu Gheorghe, pe faţada instituţiilor publice trebuie expuse tăbliţele bilingve cu numele 
instituţiilor. Acest lucru s-a întâmplat deja, în mare parte din oraş, cel puţin în centru. Eu aş 
dori să menţionez câteva instituţii de învăţământ, şi culturale: la Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul” este expusă, la fel şi la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, şi ceea ce trebuie să 
menţionez separat, este faptul că şi pe faţada Prefecturii este expusă tabla bilingvă. Şi cred 
că nimeni nu se gândeşte la faptul că acest lucru s-a întâmplat datorită simpatiei pentru noi. 
Dar există un caz care este excepţie, şcoala colegei noastre consilier, a doamnei Rodica 
Pârvan, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, unde, nici după numeroase solicitări, din 
câte ştiu tabla bilingvă a fost trimisă acolo, deci se află în proprietatea lor, dar nu este 
expusă pe faţadă. Întrebarea este care este motivul? Probabil unul din motive este antipatia 
faţă de noi, sau probabil că nu consideră limba maghiară destul de bună, sau de acelaşi 
rang cu limba română, şi probabil de aceea nu a fost expusă tabla, sub numele şcolii în 
limba română. Acestea ar putea fi explicaţiile logice, iar dacă nu, o rugăm frumos să ne 
spună ea motivele, şi o să o rog şi pe doamna viceprimar Sztakics Éva, ca şi reprezentant al 
Primăriei, să ne spună părerea în legătură cu acest caz, şi cred că trebuie să punem capăt 
discuţiilor, solicitărilor, şi trebuie stabilit un termen limită, 10 zile, 2 săptămâni, nu ştiu cât, 



 

 

iar dacă nu se întâmplă, atunci legea trebuie aplicată cu stricteţe. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.r.): 
„Doamna Pârvan, aveţi cuvântul. (lb.m.): Mai întâi, dau cuvântul domnului Czegő Zoltán.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru posibilitate. L-
am ascultat pe domnul Cserey cu mare înţelegere, fiind în consens cu dumnealui. Aş dori 
să atrag atenţia atât Consiliului, cât şi a domnului Cserey Zoltán care a devenit consilier 
puţin mai târziu, că acum doi ani am vorbit exact despre acest lucru, aici în Consiliu. La 
vremea respectivă, tăbliţele unitare nu au fost încă realizate, nu exista o hotărâre de la 
centru, în ceea ce priveşte forma lor. Menţionez acest lucru doar pentru că nu este primul 
caz, când se ridică această problemă, ci este una care se repetă, din nou şi din nou. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Doamna Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulţumesc. Îmi pare şi bine şi 
rău, că v-aţi pierdut liniştea din cauza plăcii pe care n-am pus-o pe Liceul Tehnologic 
„Constantin Brâncuşi”, motivul era că este şcoală cu predare în limba română. „Mihai 
Viteazul” a făcut greşeala de a accepta, şi probabil atunci trebuie să o acceptăm şi noi. Ca 
termen, nu aveţi legitimitatea să ne spuneţi 3 zile, 4 zile, că nu aveţi căderea respectivă, dar 
vă anunţ, ca să vă regăsiţi liniştea, şi să puteţi dormi liniştiţi noaptea, că probabil că v-aţi 
pierdut-o din acest motiv. Am comandat...deci, pe plăcile acestea nu se regăseşte niciun 
însemn al Statului Român. Noi aparţinem Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, după 
câte îmi aduc aminte, care are sediul pe strada Gen. Berthelot, nr 9 - 12, Bucureşti. 
Deocamdată. Nu există niciun însemn pe aceste plăci. Sunt nişte plăci, aşa, care pot fi puse 
oriunde, oricând, pe planeta aceasta. De aceea, noi am luat hotărârea, că avem placa 
actuală, pe care o să o păstrăm, pentru că iarăşi nu puteţi...toate şcolile, văd că au 7 rânduri 
de plăci, aşa. Am comandat o stemă a ţării, pe care o să o punem alături de stema oraşului, 
şi cred că dumneavoastră nu puteţi iarăşi să interveniţi, să dăm jos stema ţării. Deci, va fi 
placa actuală, cu stema deasupra, placa dumneavoastră cu stema dumneavoastră, şi fiecare 
se uită la placa la care doreşte. Aşa că, aveţi un pic de răbdare, până când va fi gata stema, 
ca să o putem pune în paralel cu stema oraşului, şi o să o punem. Dar v-am spus, şi vă 
repet, nu ne puteţi da un termen, pentru că nu aveţi căderea să o faceţi. Aşa că, trebuie să 
vă prelungim neliniştea existenţială până când va fi gata placa. Noi estimăm că până la 
zilele şcolii se va putea întâmpla acest lucru. Cu doamna Sztakics am vorbit, mi-a adus la 
cunoştinţă acest lucru. V-aţi rezolvat toate problemele, şi vă legaţi de nişte...nici nu ştiu 
cum să le spun, aşa. Nu v-am auzit niciodată, în Consiliu, aducând probleme serioase, 
stimate coleg, aşa decât nimicuri din acestea, care nu vă onorează în nici un caz, şi nu o să 
vă ridice cota ca şi consilier. Nu ştiu de câte ori vă plimbaţi prin faţa şcolii noastre, şi v-am 
spus de ce v-aţi pierdut liniştea, dar o să vă regăsiţi, într-un viitor apropiat. Vă mulţumesc. 
Dacă aveaţi bunul simţ, puneaţi pe placa aceea un tricolor, puneaţi un însemn al 
Ministerului Educaţiei Naţionale, şi atunci am fi acceptat să-l punem, dar probabil că trăiţi 
într-o altă realitate. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Domnul consilier Guruianu îi predă cuvântul domnului Cserey.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN (lb.m.): „În legătură cu acest lucru, doar atât 
aş mai dori să spun, că în legătură cu acest caz, ca să-l numim aşa, să nu uităm că are un 
precedent extrem de scandalos. Să ne amintim, în urmă cu câţiva ani, când s-a montat pe 
faţada şcolii placa comemorativă a personalităţii culturale maghiare Lósy Shmidt Ede, şi aş 
menţiona în paranteză, că era inscripţionată în 3 limbi, nu numai în limba maghiară, ci şi în 
română şi germană. Şi atunci s-a ajuns la situaţii scandaloase. Probabil au fost şi dintre 



 

 

dumneavoastră, care aţi luat parte. Eu, de exemplu, am luat parte, la fel şi József Álmos, şi 
ştim că elevii au fost solicitaţi să iasă la manifestări, să iasă împotriva plăcii comemorative, 
şi a fost, într-adevăr, un eveniment cu totul de neconceput în istoria oraşului. Nu cred, că 
ne-am fi întâlnit cu astfel de manifestări, în ultimii 25 de ani, în oraşul nostru. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMÓLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Domnul consilier Guruianu” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.). „N-aş fi vrut să 
vorbesc, mai ales că mă grăbesc foarte tare, ca mulţi dintre cei de aici, dar am două 
răspunsuri. În primul rând, domnului Cserey trebuie să-i spun că nu e vorba de simpatie, 
sau de antipatie, pentru că aşa aş putea şi eu să vă întorc propoziţia, şi să vă spun că 
probabil nu din simpatie, foarte multe instituţii pun placa şi în limba română. Nu cred că 
are rost să acuzaţi nici Prefectura, nici „Mihai Viteazul”, că au pus în limba maghiară 
forţat, fără să aibă, sau nu, simpatie. Nici măcar nu cred că e vorba de simpatie. Răspunsul 
meu acum se adresează şi dumneavoastră, cât şi doamnei Pârvan. E vorba nu de o greşeală 
pe care a făcut-o „Mihai Viteazul”, ci de respectarea legii. Punct. Nu e vorba de români şi 
de maghiari aici, e vorba de a respecta o lege, de a respecta un lucru care este dictat 
inclusiv în toate normele legislative. Din acest punct de vedere, eu credeam că acest 
subiect s-a terminat de mult, sau ar fi trebuit să se termine de mult. N-are rost să mai 
vorbim acum de lucrul acesta, sau cel puţin eu aşa am sperat. Vă spun doar atât. Cei de la 
TVR Cluj tocmai sunt în Sfântu Gheorghe, vor avea două emisiuni în limba maghiară şi 
limba română, şi când au venit aici, primul lucru, - şi români şi maghiari evident, că sunt 
două emisiuni, una făcută de români şi una de maghiari – spuneau: să ştiţi că e singurul 
lucru pe care-l ştim majoritatea dintre noi, şi vorbeau şi maghiarii şi românii, sunt că vă 
certaţi pe steaguri. Habar n-avem ce mai faceţi pe aici. Am auzit acum că faceţi Reflex, ce 
frumos, e spectaculos, dar nu se aude nicăieri la Cluj, ca să nu mai vorbesc de Bucureşti, 
sau de Budapesta. Ştim sigur, că vă certaţi pe nişte steaguri. Asta mi s-a părut cel puţin 
penibil. Iar faptul că, în finalul acesta de şedinţă, dacă tot despre plăci bilingve vorbim, nu 
ştiu...cred că stăm prea mult pe loc, mă iertaţi.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul trecut în septembrie, 
la începutul anului şcolar au fost făcute plăcuţele bilingve, pentru instituţiile de învăţământ. 
Pentru fiecare dintre ele avem autorizaţii de construcţii valabile, dar au fost 3 excepţii de la 
darea acordului. În septembrie, la începutul anului şcolar, directorii au fost de acord să le 
punem. Aş dori să menţionez, că este necesar acordul, şi mai spun o dată că avem 
autorizaţii de contrucţii, dar datorită faptului că şcolile, clădirile şcolilor sunt date în 
administrarea şcolilor, prin contract, este nevoie de acordul consiliilor de administraţie ale 
şscolilor.  Tablele sunt la noi, la grădinărie. Angajaţii de acolo le-au montat. Din cele 3 
instituţii, între timp 2 şi-au dat acordul, şi a rămas doar, Liceul „Constantin Brâncuşi”, care 
nu şi-a dat acordul. Putem să o montăm şi aşa, dar în acest caz trebuie să solicităm sprijinul 
executorului judecătoresc. Cunoscând precedentul, pe care l-a menţionat domnul consilier, 
cu tabla Lósy Shmidt, nu ne-am dorit un nou circ în oraş, şi avem încredere că, în scurt 
timp, colega noastră doamna consilier va avea alt punct de vedere, şi nu vom fi nevoiţi să 
ne adresăm executorilor, pentru a putea monta tabla cu toate autorizaţiile de construcţii 
valabile. De altfel, legea prevede foarte clar ce trebuie să conţină tabla instituţiilor de 
învăţământ. Printre acestea nu figurează nici numele ministerului, nici stema României. 
Deci, tablele noastre au fost realizate strict după litera legii. Aş dori să menţionez faptul că, 
de-a lungul anilor, numele Ministerului Învăţământului s-a schimbat de foarte multe ori. Ba 
de Învăţământ şi Tineret, ba de Cercetare. Numele ministerelor se schimbă în permanenţă, 



 

 

deci ar fi fără rost să figureze numele ministerului care se schimbă în permanenţă, pe 
aceste table. Prefectul, de exemplu, a somat Liceul „Székely Mikó”, să dea jos înscrisurile 
de pe faţada şcolii, table care au tot fost puse, de-a lungul anilor. Liceul a şi făcut-o. Deci, 
azi avem o tablă oficială, pe care a montat-o municipalitatea. Şi fiecare tablă poate fi 
montată doar cu autorizaţie de construcţie. Deci, vom monta tabla prin executor, sau fără, 
şi acum trebuie să spun că în scurt timp, şi i-aş spune doamnei consilier că orice tablă 
comandă, trebuie să solicite autorizaţie de construcţie, pe care o primeşte, sau nu. Iar dacă 
nu respectă legea, probabil că nu o va primi.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Foarte pe 
scurt. Nu cred că este pozitiv sau constructiv un răspuns cinic şi ironic, căci aşa a fost 
răspunsul doamnei consilier, nu cred că este pozitiv şi constructiv să spună că de aceea nu 
pun tabla, că este instituţie cu predare în limba română. Nu ştiu dacă, în caz invers, ar fi în 
regulă, conform colegilor români. De asemenea, nu cred că este constructiv, să spuneţi 
cinic şi ironic, că această problemă o veţi rezolva prin montarea stemei ţării, lângă stema 
oraşului. Aici, nu asta e problema. Întrebarea este, în ce termen va respecta doamna 
consilier, legea. Căci dumneaei este în afara legii, la ora actuală, prin faptul că nu este 
montată pe faţada şcolii tabla bilingvă. Deci, aici nu vorbim de faptul că mai punem o 
stemă, lângă cea actuală, ci aici este vorba despre faptul că suntem în afara legii, în acest 
caz. Şi eu aş dori să o întreb încă o dată, apăsat, pe doamna consilier, care este termenul pe 
care şi-l asumă să intre în legalitate, şi montează tabla bilingvă? Aici, problema doar asta o 
rezolvă, deci trebuie montată placa bilingvă, căci aşa spune legea. Nu steme trebuie 
montate, una lângă alta, şi nu trebuie aduse argumente de genul, că nu montăm placa 
bilingvă, că este şcoală cu predare în limba română. Aceste argumente nu sunt bune. Încă o 
dată, doamna consilier, care este termenul pe care vi-l asumaţi să montaţi tabla bilingvă pe 
faţada şcolii conduse de dumneavoastră? ” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Doamna Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Stau şi mă gândesc, că de aia 
suntem printre ultimele judeţe din ţară la dezvoltare, pentru că iată de ce ne ocupăm noi. 
Niciodată, la o problemă economică, nu stăm şi nu agităm problemele. V-aţi pus câte un 
punct roşu, ca să puteţi participa la campania electorală de anul viitor, probabil. Termenul 
va fi viitorul apropiat, dacă vă mulţumeşte, stimate coleg. Mulţumesc.” 
  Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Domnul Rápolti István ia cuvântul, pentru o secundă.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Doar un răspuns, vă rog să mă 
scuzaţi. De acum înainte, o să o întrebăm pe doamna consilier acest lucru, la fiecare şedinţă 
ordinară.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – responsabil sat (lb.m.): „Aş dori să vă menţin 
atenţia doar pentru o propoziţie. Mâine seară, la Casa de Cultură „Kónya Ádám”, 
organizăm o seară cu melodii, genul de muzică pe care nu-l mai face nimeni la Sfântu 
Gheorghe, nici teatrul, nici „Háromszék”, nimeni. Deci, aşteptăm cu mare drag doamnele 
şi domnii consilieri, mâine seară de la ora 18,00, la Casa de Cultură „Kónya Ádám”, pentru 
o oră şi jumătate cu melodii. Dacă e posibil, vom fi nostalgici, şi vom evoca frumoasele 
melodii şi cântece ungureşti, ceardaş-ul, care este, din păcate, pe cale de a dispărea. Deci, 
încă o dată, aşteptăm pe toată lumea, cu mare drag. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă MAGYARÓSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Este 
bine aşa, cred, este un cuvânt de încheiere frumos. Mulţumesc frumos. Doresc tuturor o 



 

 

după-amiază plăcută! La revedere!” 
 
 
 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 25 iunie 2015. 
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