
 

 

 
 
 
 
Nr. 47.939/2015 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 03 septembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote 
Corina, Csatlós László, Cserey Zoltán, Debreczeni László, Guruianu Mădălin - Doru, 
Kelemen Szilárd Péter, Tischler Ferenc, Török Aurelia. 
 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. 1.216/31.08.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Hengán Hajnal – înlocuitorul secretarului 
municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 ȘedinȘa este deschisă de către dl. Incze Alexandru, care propune ca preȘedintele 
de ȘedinȘă în luna septembrie să fie dl. Vargha Mihály – Béla, iar în lipsa acestuia dl. 
Váncsa Albert. Se votează cu 13 voturi pentru, dl. Joós Ștefan lipsind din sală, 
HOTĂRÂREA NR. 226/2015. 
 D-na viceprimar cere cuvântul Și propune punctul D1 privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 
şcolar 2015-2016; punctul D2 pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna; punctul D3 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu 
Gheorghe; punctul D 4 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116/2010 privind 
modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 cu privire la aprobarea contractării unei 
finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD; punctul D5 privind înfiinţarea unui număr de 4 
posturi didactice şi 2.5 posturi nedidactice, finanţate din bugetul local, în cadrul instituţiei 
de educaţie timpurie antepreşcolară arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu 
Gheorghe; punctul D6 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările Și completările ulterioare.  
 Se trece la votarea fiecărui propunere în parte, punctul D1 se votează cu 13 voturi 
pentru, dl. Joós Ștefan lipsind din sală. Punctul D2 se votează cu 13 voturi pentru, dl. Joós 
Ștefan lipsind din sală. Punctul D3 se votează cu 13 voturi pentru, dl. Joós Ștefan lipsind 
din sală. Punctul D4 se votează cu 13 voturi pentru, dl. Joós Ștefan lipsind din sală. 
Punctul D5 se votează cu 14 voturi pentru. Punctul D6 se votează cu 14 voturi pentru. Se 
trece la votarea Ordinii de zi, cu aceste propuneri, se votează cu 14 voturi pentru. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: privind rectificarea bugetului general al 



 

 

Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 227/2015. 
 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. 
Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 228/2015. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: privind încheierea unui contract de parteneriat 
între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundaţia CreȘtină „Diakonia” şi Şcoala Gimnazială 
„Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi implementării în 
comun a programului „Şcoala după şcoală”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 229/2015. 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 
7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a 
municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările Și completările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 13 voturi pentru Și 1 abȘinere (Czegő Zoltán). HOTĂRÂREA NR. 
230/2015. 
 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a municipiului Sfântu 
Gheorghe”. Prezintă D-na Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 D-na viceprimar prezintă observaȘiile depuse de către dl. Ivan Niculae Gheorghe 
Și menȘionează că la ȘedinȘa comisiei de urbanism Și comisia juridică unde a luat parte 
Și dl. Ivan, a fost invitat proiectantul PUZ-lui care explicat în detaliu Și a răspuns la 
observaȘiile depuse pe marginea proiectului.  
 Doamna consilier Pârvan are o întrebare Și anume dacă acest proiect se referă la 
realizarea balaurului (e vorba de balaurul acela cu 7 capete?)  
 Doamna viceprimar răspunde că acum este vorba de modificarea Puz-ului nu a 
planurilor de detaliu ale zonei respective, în urma căruia suprafaȘa spaȘiului verde se va 
mări, modificarea constând în faptul că înainte acolo a fost proiectat un garaj subteran care 
din anumite motive obiective nu se poate realiza, ca urmare aceea zona va fi acum zonă 
verde. Consiliul în prealabil a avizat favorabil acest proiect, Primăria a obȘinut toate 
avizele necesare. 
 Doamna Pârvan insistă în continuare, cere să i se dea lămuriri dacă acum este vorba 
despre realizarea acelui balaur sau nu ca să Știe cum să voteze, că apoi să nu fie necesar ca 
să dea explicaȘii pe linie de partid de ce Și cum a votat. 
 Doamna viceprimar Sztakics revine Și afirmă că acum este vorba doar de 
modificarea Puz-lui în sensul că în loc de garaj subteran acolo va fi amenajat un spaȘiu 
verde. Că această modificare crează premizele construirii pe acel spaȘiu verde al unui 
balaur sau a orice altceva, da se poate, însă nu despre aceasta se votează acum. 
 I se dă cuvântul domunlui consilier Czegő Zoltán care menȘionează că dumnealui 
a luat parte la ȘedinȘa comună a comisiilor de urbanism Și juridică, în faȘa căreia dl. 
Ivan nu a avut mai nimic de obiectat în afară de situaȘia parcărilor, adică în cazul 
desfiinȘării vechilor parcări acestea vor fi insuficiente, dar i s-a explicat câte Și unde vor 
fi amplasate noile parcări. 
 Nefiind alte luări de cuvînt Și obiecȘii referitoare la proiect, acesta se supune 
votului.  



 

 

Se votează cu 12 voturi pentru Și 2 împotrivă (Joós Stefan-Leontin, Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NR. 231/2015. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: privind aprobarea documentaȘiei de Avizare 
a Lucrărilor de IntervenȘie pentru obiectivul de investiȘii „Reabilitare str. Grigore 
Bălan”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit. Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 232/2015. 
 PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: privind stabilirea cuantumului burselor pe 
categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2015-2016. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit. Dl. József Álmos are o întrebare în legătură cu procedura de acordare a 
burselor la care doamna viceprimar îi răspunde că această procedură este reglementată de 
lege, deci nu s-ar avântura în a aduce modificări care deviază de la textul legii. 
Nefiind alte observaȘii Și luări de cuvânt se supune votului proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 233/2015. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: pentru modificarea şi completarea Actului 
constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit. Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 234/2015. 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit. 
Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 235/2015. 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 
116/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 cu privire la aprobarea 
contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD. Prezintă: Sztakics Éva-Judit.  
Nefiind luări de cuvânt se supune votului. 
 Se votează cu 13 voturi pentru Și 1 abȘinere (Bálint József), HOTĂRÂREA NR. 
236/2015. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: privind înfiinţarea unui număr de 4 posturi 
didactice şi 2.5 posturi nedidactice, finanţate din bugetul local, în cadrul instituţiei de 
educaţie timpurie antepreşcolară arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit. Nefiind observaȘii se supune votului. 
 Se votează cu 14 voturi pentru în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 237/2015. 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările Și completările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit. Nefiind observaȘii se supune votului.  

Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 238/2015. 
 

DIVERSE: 
 Dl. Miklós Zoltán cere cuvântul pentru a înȘtiinȘa consiliul despre faptul că până 
la punctul 7 inclusiv, a votat cu aparatul d-lui Cserey Zoltán.  
 Dl. preȘedinte de ȘedinȘă, Vargha Mihály dă cuvântul d-nei Pârvan Rodica care 
din cauză că nu vorbeȘte la microfon nu se înȘelege ce problemă ridică. 
 Ia cuvântul dl. Czegő Zoltán care aduce la cunoȘtinȘa celor prezenȘi că pe strada 
Beke György nu exista indicator cu denumirea străzii, nici la începutul, nici la mijlocul Și 



 

 

nici la sfârȘitul străzii. 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 decembrie 2015. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR 
         Vargha Mihály-Béla                                                       Kulcsár Tünde 
 
 
 


