
 

 

 
 
 
 
Nr. 9.909/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 26 februarie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina şi Pârvan Rodica. 
 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. 338/20.02.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, 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 KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Salut cu respect 
colegii prezenţi, şi elevii musafiri. Dacă ştiu bine, la această şedinţă participă elevii 
Liceului „Mikes Kelelem”. Îi salutăm cu drag şi respect. Suntem prezenţi 16. aş dori să 
întreb colegii, dacă doreşte cineva să se înscrie la luarea cuvântului în legătură cu Ordinea 
de zi? Domnul viceprimar Tischler Ferenc, doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, domnul 
consilier Incze Alexandru, domnul consilier Guruianu Mădălin. S-a retras? Da. Doreşte 
cineva să revoce vreun punct de pe Ordinea de zi? ” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Aş dori să revoc punctul 12 
de pe Ordinea de zi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Propuneri sunt, în 
afara Ordinii de zi? În legătură cu Ordinea de zi doreşte şi doamna viceprimar Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu, 
salut cu mare drag colegii consilieri, reprezentanţii presei şi elevii Liceului „Mikes 
Kelelem”. Eu mă bucur că au venit, însoţiţi de domnul profesor, şi văd cum se nasc 
anumite decizii legate de oraşul nostru. În ceea ce priveşte Ordinea de zi, aş dori să propun 
4 puncte noi. Unul este cu privire la reducerea capitalului social al S.C. Urban Locato 
S.R.L., D 2 este cu privire la modificarea contractului de comodat încheiat cu Biblioteca 
Judeţeană „Bod Péter”, D3 este pentru reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi 
propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, iar D4 privind încheierea 
unui Contract de Parteneriat între Consiliul Local, Consiliul Judeţean şi Teatrul „Tamási 
Áron”, în vederea organizării şi finanţării Festivalului Reflex 3. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Domnul viceprimar, 
poftiţi.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Un punct 
D5 aş dori să propun şi eu. Este în legătură cu Căminul „Zathureczky Berta”. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Consiliul este de 
acord cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 



 

 

 „Acum, să votăm despre includerea punctului D2, pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „D3. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „D4.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „D5. Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „S-a votat. Doreşte cineva să se înscrie la Diverse? Acum, să votăm despre întreaga 
Ordine de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat Ordinea de zi a şedinţei de azi. Acum, ar trebui să 
votăm în legătură cu procesul-verbal al şedinţei anterioare. Nu, nu este cel al şedinţei 
anterioare, este procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 11 decembrie 2014. Supun la 
vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „Acum, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29 decembrie. Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „Şi acum, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 15 decembrie. ” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „Mulţumesc frumos. Trecem la punctul 1.  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 2014. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
sfârşitul fiecărui semestru aprobăm, conform legii, Raportul privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav. Aceşti asistenţi personali se află mai ales lângă 
persoanele cu handicap grav, şi în marea lor majoritate sunt membri de familie. Îşi 
desfăşoară activitatea. Anexat materialului, este şi un scurt rezumat. Vă rog să-l aprobaţi. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări 
cu privire la acest punct?  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 a votat lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter). 
 „Raportul a fost adoptat. Urmează punctul 2 de pe Ordinea de zi. Prezintă doamna 
viceprimar.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi a unităţilor subordonate pe anul 2015. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La ora 
actuală, în structura funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Sfântu Gheorghe sunt 139 de posturi. Dintre acestea, 119 posturi sunt 
ocupate, şi 20 de posturi vacante. De aceea am dori să facem câteva modificări în ceea ce 
priveşte încadrarea acestor posturi, şi operăm câteva reorganizări. Aceste posturi solicită o 
vechime şi sistem de cerinţe care, nu vor fi ocupate, având în vedere salarizarea actuală din 
administraţia publică. Astfel, le scădem gradul, fiind posturi de debutanţi poate se vor 
ocupa, iar tinerii începători vor putea avansa, cu timpul, şi vor primi salarii mai mari. De 
asemenea, sperăm că se vor modifica şi legile administraţiei publice, în beneficiul 
lucrătorilor din acest domeniu.” 



 

 

 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări, 
observaţii, ceva de adăugat? Dacă nu, vă rog să votăm despre acest punct de pe Ordinea de 
zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
39/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 3 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferencz.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
adoptat această hotărâre la sfârşitul anului 2014, dar conţine greşeli formale. Noi, acum, pe 
acestea trebuie să le corectăm. De altfel, să reîmprospătez despre ce este vorba, am 
transformat 8 posturi contractuale în 4 posturi contractuale de execuţie, iar prin aceasta am 
desfiinţat subunitatea Centrul de Asistenţă Familială. Din aceste 4 posturi, 2 sunt la Centrul 
Social de Urgenţă, şi 2 la Centrul Multifuncţional „Néri Szent Fülöp”. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări, 
observaţii, în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat? Dacă nu, vă rog să votăm despre 
acest punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
40/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul 4. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc. Vă 
rog.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky 
Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În cadrul 
unui proiect, am realizat Programul Respiro, în Căminul de bătrâni “Zathureczky Berta”. 
Şi ne-am asumat funcţionarea şi desfăşurarea acestuia. Pentru acest lucru, trebuie să 
înfiinţăm 1 post în cadrul Biroului Administrativ, Gospodărie, Întreţinere şi Deservire din 
cadrul Centrului Respiro, şi 2 posturi în cadrul Biroului de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul 
Centrului Respiro, un asistent medical şi un îngrijitor. Aceste posturi vor rămâne 
deocamdată vacante. Programul Respiro se adresează acelor persoane în vârstă ale căror 
rude nu pot să le asigure îngrijirea, din diferite motive, şi astfel aduc acea persoană la 
Căminul de Bătrâni, pentru a primi îngrijire. Am avut 1, 2 astfel de cazuri, şi noi avem deja 
30 de persoane vârstnice, motiv pentru care nu am fost nevoiţi să angajăm personal, dar în 
cazul în care acest tip de serviciu va fi solicitat de mai mule persoane, atunci vom fi nevoiţi 
să şi angajăm personal. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Întrebări, observaţii, în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat? Dacă nu, vă rog să 
votăm şi despre acest punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
41/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 5 pe care-l prezintă doamna 
viceprimar.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron”din 
municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Conform Regulamentului de Funcţionare al Teatrului „Tamási Áron”, acesta are 97,5 
posturi. Dintre acestea, 95,5 sunt ocupate, deci există 2 posturi vacante. Studio M şi Teatrul 
de Păpuşi aparţin tot de Teatrul „Tamási Áron”. În comparaţie cu anul precedent, instituţia 
propune o singură modificare. Ar dori să se înfiinţeze un post de tehnician sunet la Studio 
M, căci această sarcină a fost realizată până acum printr-un contract cu o persoană externă, 
şi ar dori acum să o includă în organigrama instituţiei. Deci, această singură modificare 
există, şi s-ar înfiinţa un nou post la Studio M. Mulţumesc frumos.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Întrebări, observaţii, în legătură cu acest proiect de hotărâre? Comisiile de specialitate 1, 4 
şi 5 au acordat avize favorabile. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
42/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 6. Îl prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei 
Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Teatrul 
„Andrei Mureşanu” are 35 de posturi, şi rămân tot atâtea. Acum, toate posturile sunt 
ocupate. Singura problemă este că teatrul nu are manager, căci am spus la o şedinţă 
anterioară că domnul director şi-a dat demisia. Până în data de 22 martie îşi îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de funcţia pe care o are, după care vom numi un director interimar din 
personalul teatrului, iar când vom elabora sistemul de cerinţe, sperăm că la şedinţa din luna 
martie, după ce va fi aprobat de Consiliu, vom putea anunţa concurs pentru postul de 
director, care trebuie ocupat în 120 de zile. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Întrebări, observaţii, are cineva, în legătură cu acest proiect de hotărâre? Comisiile de 
specialitate 1, 4 şi 5 au acordat avize favorabile. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
43/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul următor. Îl prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de cultură “Kónya 
Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
Casa de Cultură “Kónya Ádám” avem 10 posturi, din care sunt ocupate 7. Deci, avem 3 
posturi vacante. Nu planifică înfiinţarea unui nou post, astfel că rămâne organigrama 
veche, dacă o aprobaţi şi se adoptă hotărârea. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cineva întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 7? Comisiile de 
specialitate 1, 4 şi 5 au acordat avize favorabile. Vă rog să votăm despre acest proiect.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
44/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul următor. Îl prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL VIII 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 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La fel 
ca şi anul trecut, propunem suma de 50.000 de lei pentru instituirea fondului de relaţii 
internaţionale pe anul 2015. Din această sumă se acoperă cheltuielile de deplasare ale 
consilierilor şi ale domnului primar, în cazul în care se merge în delegaţii în oraşele 
înfrăţite. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cineva întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 8? Comisiile de 
specialitate 1 şi 5 au acordat avize favorabile, acestui proiect de hotărâre. Vă rog să votăm 
despre acest punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
45/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi. Îl 
prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea de 
către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea 
numitului Dima Pál. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cu 
îngăduinţa dumneavoastră, aş dori să prezint punctele 9, 10, 11 şi 13 împreună, căci în 
mare se referă la acelaşi lucru, doar persoanele se schimbă. Pe strada Căminului, 
proprietarii ar dori să vândă o parte de imobil. Pentru acest lucru au depus ofertă. Am 
solicitat evaluarea, şi în baza ei am dori să achiziţionăm aceste terenuri, în două tranşe. 
40% din plată să se realizeze într-o lună de zile, cum semnăm contractul de vânzare – 
cumpărare, iar diferenţa de 60% până în mai. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Colegii consilieri au întrebări sau observaţii în legătură cu acest punct? Proiectul de 
hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate 1, 2 şi 5. Vă rog să 
votăm. „ 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
46/2015. 
 „S-a adoptat. E nevoie de o majoritate de 2/3. Urmează punctul 10. Prezintă 
domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea de 
către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea 
numitului Tankó Béla. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am spus 
mai devreme, că baza proiectelor de hotărâre de la punctele 9, 10, 11 şi 13 este aceeaşi. 
Materialul este acelaşi, doar numele diferă. De aceea, le-am prezentat comasat. Trebuie 
doar să votăm.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Bine, atunci să votăm. 
Sunt întrebări? Nu sunt, aşa că putem să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
47/2015. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea de 
către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea 
numitei Darvas Olga. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
48/2015. 
 „Trecem la punctul 13, căci punctul 12 a fost revocat. Prezintă domnnul 



 

 

viceprimar.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea de 
către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Câmpului fn, proprietatea 
S.C. COMPACT S.R.L. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
ultimul an am transmis în folosinţă gratuită în favoarea Parohiei romano-catolice Sfântu 
Gheorghe V, un apartament, pentru desfăşurarea de activităţi sociale. Mai târziu, atât 
reprezentantul Bisericii, cât şi noi, ne-am dat seama că această locuinţă nu corespunde 
scopului.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Punctul 13 este cu S.C. 
Compact S.R.L.”. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mă scuzaţi! Este vorba 
despre acelaşi teren, deci despre achiziţionare. Mă scuzaţi!” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Da, să votăm în 
legătură cu punctul 13, despre achiziţionarea unui teren situat pe str. Câmpului fn, fiind în 
proprietatea S.C. COMPACT S.R.L.. Să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
49/2015. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre 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. Încep de 
la început. În ultimul an am transmis în folosinţă gratuită în favoarea Parohiei romano-
catolice Sfântu Gheorghe V, un apartament, pentru desfăşurarea de activităţi sociale. Mai 
târziu, atât reprezentantul Bisericii, cât şi noi, ne-am dat seama că această locuinţă nu 
corespunde deloc scopului iniţial. Acum, luăm înapoi această locuinţă şi oferim în folosinţă 
gratuită un alt apartament, din Cartierul Ciucului. Acesta, se pare că se pretează mult mai 
bine la acest gen de activităţi, şi se află într-o locaţie mult mai bună. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc. Are 
cineva întrebări sau observaţii în legătură cu acest proiect? Comisiile 1 şi 5 au avizat 
favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
50/2015. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 198/2014 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe în 
asociere cu S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea S.C. SEPSISPORT 
S.R.L.  Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2014 am înfiinţat S.C. Sepsisport S.R.L., pentru administrarea centrelor de timp liber. 
Funcţia de administrator a ocupat-o domnul Tittesz Zoltán, iar între timp a renunţat la 
funcţie. A înfiinţat firma, a făcut toate demersurile legale, dar nu acceptă administrarea ei. 
După mai multe interviuri am găsit această persoană care accepăt administrarea şi care 
considerăm că e capabilă să conducă firma. Este vorba despre domnul Godra Árpád. Vă 
rog să sprijiniţi proiectul. Mulţumesc.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc. Are 
cineva întrebări sau observaţii în legătură cu acest proiect? Comisiile de specialitate 1, 5 şi 
6 au avizat favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
51/2015. 



 

 

 „Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi. Îl prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
cabinetele medicale de familie de pe strada Kós Károly, nr. 78, contractul doamnei Balogh 
Darkó Veronika a expirat. Doamna doctor solicită, şi avem posibilitatea să prelungim 
contractul cu încă 2 ani, pentru a-şi putea desfăşura acolo activitatea, în continuare. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Cineva are întrebări sau observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu acest proiect 
de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
52/2015. 
 „Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi, punctul 17. Îl prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre penru modificarea şi 
completarea Contractului de mandat nr. 45.349/2012 încheiat cu reprezentanţii Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA 
S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Oraşul 
este reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Tega S.A. de către domnii 
consilieri Miklós Zoltán, Debreczeni László şi Bálint József. Societatea de Salubrizare a 
înfiinţat S.C. TEGA Ker S.R.L., şi propunem tot aceste trei persoane pentru a reprezenta 
Consiliul Local, în ceea ce priveşte deciziile de luat în legătură cu activitatea acestei 
societăţi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Colegii au întrebări legate de acest proiect? Comisiile 1 şi 5 au acordat avize favorabile. În 
Comisia nr. 1, domnul consilier Vajna László nu a votat. Vă rog să votăm despre acest 
punct de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 53/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul următor de pe Ordinea de zi, punctul 18. Îl prezintă 
doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 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. Pe 
strada Pescarilor, SC Complini SRL are intrare. Contractul i-a expirat, şi putem prelungi 
contractul pe încă 5 ani, a suprafeţei de teren destinate intrării în firmă. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Colegii au observaţii sau întrebări legate de acest proiect? Comisiile 1,2 şi 5 au acordat 
avize favorabile. Vă rog să votăm despre acest punct de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
54/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la punctul următor.” 



 

 

 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Stadionului fn. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Intabularea străzilor noi merge destul de încet. În Cartierul Simeria, în vecinătatea străzii 
Stadionului, dorim să dezmembrăm un teren cu suprafaţa de 22.097 mp, în 11 parcele. Prin 
acest pas se reglementează situaţia juridică a terenului, şi se oferă posibilitatea intabulării 
complete a străzii Bartók Béla. Acum, pe strada Bartók Béla lucrările de canalizare se 
apropie de sfârşit, şi spre bucuria locuitorilor din zonă, şi spre bucuria noastră a tuturor, şi 
această stradă va putea primi covorul asfaltic. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări? 
Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
55/2015. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
imobil situat pe str. Kossuth Lajos fn, în municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dorim 
să dezmembrăm un teren de 830 mp de pe strada Kossuth Lajos, în două loturi, unul de 
605 mp, şi unul de 225 mp. Terenul cu suprafaţa de 605 mp rămâne şi în continuare în 
proprietatea oraşului, iar cel de 225 mp, conform Legii 10, îl retrocedăm vechilor 
proprietari.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „În legătură cu acest 
proiect de hotărâre, dacă are cineva întrebări sau observaţii? Comisiile 2 şi 5 au avizat 
favorabil proiectul. Aş dori să mai adaug faptul că domnul consilier József Álmos nu a 
votat în nicio comisie. nu. Vă rog să votăm despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (József Álmos), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 56/2015. 
 „Trecem la punctul următor.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/30.01.2015 pentru întocmirea documentaţiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă instituţii şi servicii publice, str. Kós Károly nr. 4”, 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Conform Planului Urbanistic Zonal precedent, prin imobilul aflat pe strada Kós Károly nr. 
4, ar fi trecut prelungirea străzii Kriza János. Prin aceasta, eu consider că ar fi strâmtat 
foarte mult zona atât a Muzeului Naţional Secuiesc, cât şi a Parohiei „Szent József”. Acesta 
este motivul pentru care dorim să facem anumite modificări la acest Plan Urbanistic Zonal, 
şi în locul drumului, s-ar realiza extinderea muzeului, evident, dacă vor fi aprobate, de 
către instituţiile de drept, procedurile legale.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări în 
legătură cu acest proiect de hotărâre? Comisiile 5 şi 2 au avizat favorabil acest Proiect de 
Hotărâre. Dacă nu sunt întrebări, să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
57/2015. 
 „Urmează punctul 22. Prezintă, din nou, doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia „Modernizare str. 
Ceferiştilor”, municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori să reabilităm canalizarea apei pluviale de pe strada Ceferiştilor, dar şi trotuarele şi 
strada, pe întreaga ei lăţime. Valoarea aproximată a lucrărilor este de 199.196 euro.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1, 2 şi 5 au 
acordat aviz favorabil. Are cineva întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă 
nu sunt întrebări, să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
58/2015. 
 „Urmează punctul 23. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 281/2013 privind instituirea Programului de finanţare 
nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi 
nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am adus 
modificări la regulamentul de concurs pentru depunerea proiectelor pentru solicitarea de 
finanţări nerambursabile. L-am făcut mai accesibil tinerilor, dar vă rog să-mi permiteţi, să-l 
rog pe colegul nostru Kelemen Szilárd să prezinte concret despre paşii, căci el a lucrat cel 
mai mult la acest Proiect. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Aşa cum a spus şi domnul viceprimar, în acest mandat s-a înfiinţat fondul de tineret,  fiind 
dezlipit de alte fonduri, pentru a ne putea concentra strict pe tineret, şi datorită faptului că 
ţinem legătura, în permanenţă, cu aceste organizaţii de tineret, am întâmpinat anumite 
probleme şi greutăţi, sau eventual, am văzut acele posibilităţi care pot uşura procedurile de 
solicitare. De aceea modificăm, deja pentru a treia oară, pentru a fi cât mai uşor şi mai 
simplu de aplicat pentru finanţări nerambursabile. În momentul de faţă, operăm mai multe 
modificări în Regulament. Dorim să renunţăm la solicitarea unor documente care, din 
punctul meu de vedere, nu sunt necesare, şi doar îngreunează procedurile. Un alt lucru 
important, este acela că bugetul trebuia alcătuit în aşa fel încât asociaţia să asigure 20% din 
cheltuielile proiectului. Acum, am modificat astfel: contribuţia beneficiarului trebuie să fie 
de 20% din suma atribuită pentru proiect de la bugetul local. Cred că este un mare ajutor 
oferit asociaţiilor de tineret, şi pentru cei care doresc să aplice pentru aceste fonduri 
nerambursabile. Vă rog să sprijiniţi acest proiect. Mulţumesc. ” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 5 şi 6 au acordat aviz favorabil. Are cineva întrebări? Dacă nu, vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
59/2015. 
 „Urmează punctul 24 de pe Ordinea de zi. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L nr. 17/2015 privind aprobarea preluării din administrarea 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură de Investiţii Străine, Parteneriat Public-
Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe a tronsonului de drum naţional DN 12 între km 9+000-12+600. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Centura oraşului, care cuprinde străzile Păiuş David, 1 Decembrie şi Lunca Oltului, am 
preluat-o înapoi de la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură de Investiţii Străine, 
Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin H.C.L. nr. 17/2015. Dintr-o 



 

 

greşeală, 500 metri liniari nu i-am luat înapoi în administrarea Consiliului Local. Acum, 
prin acest proiect de hotărâre am corecta această omisiune, a HCL nr. 17.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim. Comisiile 
1, 2 şi 5 au acordat aviz favorabil. Are cineva întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
60/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 25 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de administrare nr. 48.527/06.10.2014 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
centrul oraşului se întâmplă destul de frecvent ca într-un imobil să-şi desfăşoare mai mulţi 
activitatea. În această situaţie se află şi imobilul de pe strada Libertăţii nr. 1, unde 
funcţionează Biroul de Organizare Evenimente Culturale, unde se cumpără biletele de 
teatru. O parte a aceluiaşi imobil îl utilizează Teatrul „Tamási Áron”, iar o altă parte, 
Teatrul „Andrei Mureşanu”. Este vorba despre împărţirea acestor aşa numite apartamente, 
în sensul că am dori să dăm în administrarea Teatrului „Tamási Áron” şi pivniţa, căci acolo 
planifică anumite modificări, după care vor să-l dea în chirie.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Are cineva întrebări sau observaţii? Comisiile 1, 4 şi 5 au acordat aviz 
favorabil. Dacă nu, vă rog să votăm. (lb.r.): Mădălin, ai întrebare?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da. Foarte scurt. 
Spuneam că e OK proiectul, atâta timp cât celălalt spaţiu nu va fi dat către Teatrul „Andrei 
Mureşanu”, era chiar şi normal să facem această mutare. Cred că şi pentru celelalte spaţii, 
dacă mai există. Nu ştiu dacă mai sunt acum, practic, în folosinţa lor, în teatrul care rămâne 
acum pentru „Tamási Áron”. Astea au fost ultimele, practic. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Da.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
61/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 26 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXVI 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 KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „În luna următoare, 
preşedinte de şedinţă va fi doamna consilier Magyarósi Imola-Piroska. Dacă lipseşte, 
şedinţele vor fi conduse de domnul consilier Miklós Zoltán. Vă rog să votăm în legătură cu 
acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
62/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr.14/2015 privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Urban Locato S.R.L. 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin 
Hotărârea 14 adoptată anul acesta, am micşorat capitalul social al S.C. Urban Locato 



 

 

S.R.L., cu suma de 202.114,35 lei. Este vorba despre un SRL, aşa că trebuie anulate şi 
părţile sociale deţinute de asociatul unic Municipiul Sfântu Gheorghe, ceea ce înseamnă 
20.211 părţi sociale . Asta reprezintă 202.114,25 lei.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări? 
Observaţii? Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Să votăm, vă rog.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
63/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 492/2010 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2010 am oferit Bibliotecii Judeţene un imobil aflat pe strada 1 Mai, am dori să prelungim 
acest Contract de comodat cu încă un an. Aici se află colecţia Marco Botta, oferită ca şi 
donaţie, oraşului.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. În 
legătură cu acest punct, are cineva întrebări sau nelămuriri? Comisiile 1 şi 5 au avizat 
favorabil proiectul. Vă rog să votăm în legătură cu punctul D2 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
64/2015. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 195/2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de 
atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor, şi a altor spaţii publice, respectiv 
a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin 
plecarea doamnei consilier Palela Rădiţa, a rămas liber un loc în Comisia de analizare şi de 
propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor, şi a altor spaţii 
publice, respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
După algoritmul utilizat, acest loc îi revine comunităţii româneşti, aşa că o să rog 
consilierii să numească pe cineva, cine va lua locul doamnei Palela Rădiţa.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Vă rog să faceţi 
propuneri.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da, îl propun pe 
domnul consilier Stefan Joós.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Acceptăm 
propunerea? Vă rog să votăm. Vot secret.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „S-a acceptat propunerea. Acum, să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
65/2015. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
Nr 372/2014 privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin 
Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea 
organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internaţional de Teatru 
„REFLEX3” Sfântu Gheorghe, martie 2015. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Nu 



 

 

peste mult timp va începe Festivalul Internaţional „Reflex3”. Când am decis că vom fi 
parteneri în organizarea lui, am considerat că vom aloca 350.000 lei de la bugetul local, şi 
250.000 de lei va aloca Consiliul Judeţean, iar Teatrul va aloca 400.000 lei. Teatrul a depus 
proiecte la Ministerul Culturii, la Fondul Naţional Cultural, şi va obţine bani de la sponsori 
locali şi din vânzarea biletelor. Din păcate, nici Ministerul Culturii, şi nici Fondul Naţional 
Cultural nu a dat încă niciun răspuns, motiv pentru care Teatrul se poate baza doar pe 
încasările proprii, pe sponsorii locali şi pe sumele provenite din vânzarea biletelor. Astfel 
că vom micşora contribuţia lor la 200.000 lei.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 şi 5 au acordat avize favorabile. Să votăm despre acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
66/2015. 
 „S-a adoptat. Mulţumim. Urmează punctul D5. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta” avem trei doamne în vârstă, care, dacă achită 
60% din veniturile lor, nu pot să atingă pragul pe care l-am stabilit anul trecut. Astfel, în 
una din cazuri vorbim de o diferenţă de 17 lei, la celălalt caz de 117 lei şi la cel de-al 
treilea caz, de 230 de lei/lună. La aceste doamne, propunem să le oferim scutirea parţială 
de la plata contribuţiei lunare, iar diferenţa până la acoperirea valorii integrale a costului 
mediu lunar de întreţinere să fie suportată de noi, de municipalitate. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1,3 şi 5 au acordat avize favorabile. Are cineva observaţii sau 
întrebări? Să votăm şi despre acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
67/2015. 
 „La Diverse nu s-a prezentat nimeni. Ba da, domnul consilier Incze Alexandru şi 
domnul consilier Guruianu Mădălin.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog frumos, ştim ce pagube 
mari a făcut această gheaţă. Ştim doar o parte. De exemplu, pe Aleea Castanilor este un 
copac mare şi frumos, iar crengile lui au fost rupte de furtuna de gheaţă. Trebuie tăiate. 
Vine primăvara. Nu ştiu de cine aparţine. Mă uit la domnul Tischler Ferenc, dar el nu se 
uită aici. Nu ştiu de cine aparţine, dar copacul ar trebui rezolvat. Unu.  
Doi. Am fost la Budapesta, şi mă bucur nespus. Nu, nu pentru că am fost la Budapesta, şi 
pentru asta, dar mai ales pentru că văd atâţia tineri frumoşi. De ce spun asta? De aceea vă 
spun, dragi prieteni tineri, că am participat la Balul Secuiesc. Nu am dansat, că am trecut 
deja de vârsta aceea, dar anunţ cu mare bucurie că am fost 360 de persoane la acel bal. 
Încasările reprezintă o sumă mare, din care, o parte au acordat-o unei Case de Copii, iar 
cealaltă parte unui Cămin de Bătrâni. Nu voi spune tot programul, ci vă spun doar că a fost 
foarte bine, să fii acolo din Sfântu Gheorghe, căci acolo a fost şi o formaţie de muzică 
tradiţională din Sfântu Gheorghe. Ei au prezentat dansul Gábor Áron, au dansat şi au 
cântat. De aceea a fost un sentiment foarte plăcut să fii din Sfântu Gheorghe, căci cei 360 
de oameni au aplaudat foarte mult, şi s-au bucurat de spectacol. Mi-am îndreptat spatele, 



 

 

fiind mândru că şi eu sunt din Sfântu Gheorghe. A fost foarte frumos.  
Acum, dragi prieteni tineri, voi continua, dar mă voi adresa şi celor mai în vârstă, să vă 
spun că s-a realizat Bazarul Cetăţii în Budapesta. Cei care nu au fost acolo, nici nu-şi pot 
închipui cât este de minunat. Şi Zidul Chinezesc este foarte frumos, cu siguranţă, dar acolo 
nu mă mai pot duce. Probabi, dumneavoastră veţi putea merge acolo, dar mergeţi şi la 
Budapesta, să vedeţi, căci vă pot afirma că este într-adevăr minunat. Mai multe sute de mii 
sau milioane de cărămizi sunt curăţate, şi acolo omul se poate plimba, este curăţenie, 
ordine. Este foarte frumos. Şi acolo, vă puteţi întâlni cu foarte mulţi turişti tineri români. 
Acolo nu există divergenţe, că e român sau ungur. Fac poze, zâmbesc, tinerii aceia. Sunt 
foarte mulţi, cum să spun, cu ochii oblici, tineri chinezi, japonezi. Este minunat, şi îi 
propun domnului profesor de istorie o excursie acolo, să vadă. Iar acum, la final, vă 
mulţumesc că m-aţi ascultat. Mulţumesc. Vă doresc tuturor sănătate!” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Domnul viceprimar Tischler Ferenc doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mă uit cu mare drag şi 
respect în ochii unui asemenea om, oricând, şi vă promit că vom curăţa acele crengi, de 
acolo. Vom vedea, şi vom rezolva.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos, 
domnule viceprimar. (lb.r.): Mădălin Guruianu, te rog.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Prima dată, o să ziceţi că e ca o înţelegere cu domnul Incze. Nu-mi vine să cred că vorbeşte 
fix de subiectul ăsta. Domnule Incze, nu ştiu dacă ştiţi, dar chiar şi în sala asta sunt, dacă 
recunosc eu bine, cel puţin o fată, tocmai venind de la Budapesta. Am fost într-o excursie 
cu copii români şi maghiari de la Artă, de la „Mikes”, şi de la „Mihai Viteazul”, am trecut 
prin Oradea, Cluj, Budapesta şi Veszprém, şi ne-am întors. Mulţumim frumos şi Primăriei 
pentru sprijinul acordat, şi Centrului de Cultură Arcuş. N-aş fi vorbit despre asta, dar prea 
s-a nimerit să spuneţi fix de Budapesta, şi fix de mândria din Sfântu Gheorghe. Ei bine, noi 
am avut încă o mândrie dublă, pentru că în Oradea am văzut un spectacol de teatru în limba 
română, în care protagonista era o fată tot din Sfântu Gheorghe, o actriţă, în fine, suntem 
cam de aceeaşi vârstă, Ioana Dragoş Gajdó, care a smuls aplauze la scenă deschisă, cam 
cum ziceţi dumneavoastră, la fel de mândri ne-am simţit şi noi, că taman din Sfântu 
Gheorghe era plecată. Aşa că, s-a nimerit cumva... Nu despre asta vroiam să vorbesc, dar s-
a nimerit să vă spun, că deja facem excursii chiar în acea zonă, cu elevi români şi maghiari, 
tineri din Sfântu Gheorghe. Mulţumesc că aţi vorbit fix despre acest lucru.  
Eu vreau, foarte scurt, să am o reacţie, regret foarte mult că domnul primar nu este aici, 
pentru că vorbele domniei sale vroiam să pun cumva într-un alt context, dar n-am ce să fac, 
înţeleg că starea de sănătate nu-i permite să fie prezent, dar pentru că astăzi au apărut deja, 
pentru a doua oară, declaraţiile domniei sale, referitoare la plecarea domnului director Dan 
șopa. Trebuie să vă spun şi care este punctul meu de vedere, şi o să vedeţi cum punctul de 
vedere s-ar putea să fie împărtăşit şi de alţii. O să-mi permit să vă citesc, pentru că exact 
aşa o să-l spun. Nu este lung, dar trebuie să existe, cred eu. „Astăzi a apărut în presă o 
reacţie a domnului primar Antal Árpád despre plecarea prin demisie a domnului director 
Dan șopa de la Teatrul Andrei Mureşanu, acuzând şi insistând asupra lipsei de susţinere a 
comunităţii româneşti, ca şi cauză principală. În parte, domnia sa are dreptate şi eu cunosc 
mulţi ”români verzi”, care se bat cu pumnul în piept în apărarea românilor din zonă, dar 
calcă rar pe la teatru, dar n-aș vrea să generalizăm pripit... De ce credeși, l-aș fi întrebat 
pe dl. primar, de altfel pot să întreb și pe dl. Dan șopa, că ar fi vina comunitășii 
românești în ansamblu? Nu cumva era și datoria managerului de a-și apropia 
comunitatea? În fond, la anumite evenimente culturale în limba română și cred că știși 



 

 

foarte bine la ce mă refer, spectatori sunt chiar mulși, sunt și maghiari, mulși printe ei. 
Iar din alt punct de vedere, după știinșa mea și credeși-mă că n-am prea ratat vreo 
premieră la oricare dintre teatre, indiferent dacă sunt de lb. română sau de lb. maghiară, 
chiar au existat colaborări la toate premierele din ultimii ani, de când e dl. Dan șopa 
directorul teatrului. Partea unor parteneri/sponsori și nu pot evita să amintesc Asociașia 
de Tineret „Ecou” a sprijinit orice producșie care a făcut teatrul, fără să discute despre 
cum era ea construit. Personal m-am implicat adesea, de fiecare dată când domnul director 
și asta se întâmpla uneori chiar și de mai multe ori pe zi. Pentru cei care au fost 
interesași de subiect, cred că a fost mai mult decât evident acest lucru, dar enumăr câteva 
aspecte totuși: promovarea spectacolelor, aducerea de sponsori și parteneri, inclusiv 
financiari, producșie de spectacole, tipărituri, evenimente comune organizate, colaborare 
inclusiv pe plan financiar, la nivel de voluntari, Întâlnirea tinerilor teatrologi, și a 
festivalului Atelier. Din toate aceste motive, evident că ma durut și ne-a durut 
generalizarea domnului primar, conform căreia „dânsul și municipalitatea își doresc să 
existe acest teatru, românii nu prea”, dar mai ales ma durut ceea ce a declarat domnul Dan 
șopa, beneficiarul direct al bunei colaborări cu noi și cu Asociașia. 

Fără să vreau să atac sub nici o formă pe nimeni, poate că ar trebui totuși să mai 
analizăm cum e cu implicarea și prezenșa teatrului în comunitate, comparând poate 
„Andrei Mureșeanu” cu „Tamási Áron”, poate despre obiective manageriale asumate, 
despre oportunităși sau valoarea unor spectacole, despre relașiile dintre angajași și 
domnul șopa am putea descoperi mai multe motive, cauze și explicașii care ar putea 
lămuri brusca despărșire a domniei sale, prin demisie. 

Nu este cazul aici și acum-și mă apropi chiar de sfârșit-, nu este cazul aici și 
acum să facem asemenea analize, necesare, fără îndoială și care cred că vor fi clarificate 
după analizarea activitășii de anul trecut de la TAM, dar, pragmatic vorbind, în calitate de 
consilier local și om extrem de interesat de ce se întâmplă la TAM, dar și la celelate 
institușii, concluzia este simplă: românii, ba chiar și maghiarii de aici își doresc această 
institușie. Mărturie stau spectatorii care există la evenimentele culturale, chiar dacă nu 
neapărat la toate spectacolele de teatru de la  „Andrei Mureșeanu”. Este clar că trebuie să 
facem ca acest teatru să continue să funcșioneze și cât timp voi fi consilier voi încerca să 
fac asta. Mai ales acum, când premisele sunt excelente și aici era lauda mea directă la dl. 
primar și în fine la colegii consilieri, pentru că o să fie un sediu nou propriu în premieră 
pentru TAM și cel mai bun buget din ultimii ani al institușiei. Concret, mâine vom avea, 
împreună cu colegii consilieri români, o ședinșă cu colectivul Teatrului  „Andrei 
Mureșanu” prin care să-i asigurăm că lucrurile vor decurge normal și cu calm, va exista 
un director interimar din interiorul colectivului așa cum spune legea, nu vor fi efectuate 
schimbări care să afecteze activitatea domniilor lor în următoarea perioadă și mai mult, 
vom asigura prezenșa unui spectacol la Zilele Sfântu Gheorghe pe care vor alege dânșii, 
plus o tranzișie lină către noul director care va câștiga concursul care se va organiza așa 
cum a spus d-na Sztakics cu celeritate, conform legii, indiferent cine va fi acesta. Vă 
mulșumesc frumos pentru atenșie. 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu cred că este evident 
deja, şi la nivel naţional, faptul că Sfântu Gheorghe este oraşul care alocă cei mai mulţi 
bani pentru cultură, având în vedere proporţiile sale. De aceea avem încredere că vom 
câştiga titlul de Capitala Culturală Europeană, în anul 20121. Mie chiar îmi pare rău că 
pleacă domnul director. Ar trebui să ne gândim şi care sunt motivele, că nu doar Dan 
Tzopa, dar şi ceilalţi 4, 5 directori dinaintea lui, nu au stat tot mandatul în funcţie. Toţi au 
plecat de la Sfântu Gheorghe, şi mă bucur, că nici unul nu a spus că nu a primit sprijin din 



 

 

partea municipalităţii, căci dacă este vorba despre o instituţie culturală, atunci eu cred că 
uşile au fost deschise şi la mine, şi la domnul primar, şi la întreg Consili Local, căci eu cred 
că, cultura nu are naţionalitate, şi noi considerăm important ca teatrele, instituţiile noastre 
culturale să le sprijinim cât mai bine. Conform Legii Administraţiei Publice, când primarul 
merge în concediu, trebuie să anunţe. Nu este aici, şi m-.a rugat să anunţ Consiliul că în 
perioada 2 – 13 martie va fi în concediu de odihnă, şi eu voi îndeplini sarcinile dumnealui. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim. S-a mai 
prezentat domnul consilier Czegő Zoltán.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): Mulţumesc frumos. Renunţ, nu iau 
acum cuvântul, ci data viitoare.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim frumos. Se 
pare că a luat sfârşit şi şirul intervenţiilor la Diverse. Mulţumim pentru prezenţă. Vă doresc 
în continuare o zi frumoasă. 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 30 aprilie 2015. 
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