
 

 

 
 
 
 
Nr. 71.483/2015 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 decembrie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Guruianu Mădălin – Doru, József Álmos – Zoltán, 
Mikós Zoltán.  
 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. 1.738/10.12.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și dl. Tischler 
Ferenc, viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Bună ziua. Vă rog, un pic 
de linişte. Salut cu respect colegii din Consiliul Local, cât şi reprezentanţii presei. Ţinând 
cont că suntem în luma decembrie, o să începem cu un moment festiv. Copiii de la ”Gödri 
Ferenc” au venit să ne colinde, şi îi rugăm să intre în sală, dacă ne aud. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Le mulţumim elevilor 
şcolii ”Gödri Ferenc”, profesorilor îndrumători, cât şi doamnei director, pentru faptul că au 
venit la noi. Le dorim Sărbători Fericite, copiilor, familiilor acestora, profesorilor. Colegele 
noastre au pregătit ceva bunătăţi, deci afară, în coş veţi putea primi micile noastre cadouri. 
Mulţumim frumos! Spor la învăţătură în continuare, şi vacanţă plăcută, tuturor!” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim frumos. Vă rog 
frumos să porniţi aparatele de vot, începem şedinţa de azi. Dacă sunt completări la Ordinea 
de zi? Îi dau cuvântul domnului viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D1 şi un punct D2, pe Ordinea de zi. Mulţumesc frumos. Punctul D1 
este cu privire la acordarea unui sprijin Parohiei Reformate, iar punctul D2, este cu privire 
la trecerea Căminului „Zathureczky Berta” în subordinea Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Îi dau cuvântul doamnei 
viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi eu aş dori să propun la 
Diverse un punct D3, cu privire la aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 
305/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea VODAFONE ROMÂNIA 
S.A. Totodată, vă rog să supuneţi la vot dezbaterea punctului 6 înainte de punctul 1, căci 
are implicaţii în ceea ce priveşte rectificarea bugetară, şi nu putem include această sumă, 
până nu aprobăm documentaţia. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Îi dau cuvântul domnului 
viceprimar.” 



 

 

 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Între timp 
a apărut şi punctul D4, deci eu propun includerea şi acestui punct D4 pe Ordinea de zi, cu 
privire la sprijinirea finalizării lucrărilor la acoperişul Bisericii Reformate din Coşeni. De 
asemenea, am rugămintea să dezbatem punctele D1 şi D4 înainte de punctul 1. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Haideţi să 
votăm, cine este de acord să introducem punctul D1 pe Ordinea de zi. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Cine este de acord cu introducerea punctului D2 pe Ordinea de zi? Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Cine este de acord cu introducerea punctului D3 pe Ordinea de zi? Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Cine este de acord cu introducerea punctului D4 pe Ordinea de zi? Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A trecut punctul D4. Cine este de acord, să discutăm punctul 6, punctul D1 şi 
punctul D4 înaintea punctului 1 de pe Ordinea de zi? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Acum, o să votăm Ordinea de zi, în întregime. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Este cineva care doreşte să se înscrie la Diverse? Nu. Mulţumesc. Începem cu 
punctul 6 de pe Ordinea de zi. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
”Realizare sistem de securitate şi acces de incendiu la sala de spectacole „Kamara””, din 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum am menţionat la 
o şedinţă anterioară, la Sala Kamara, datorită problemelor legate de autorizaţia apărării 
împotriva incendiilor, nu se ţin spectacole, motiv pentru care am solicitat, în regim de 
urgenţă un studiu, pentru a rezolva această problemă, şi să facem spaţiul utilizabil. 
Documentaţia a fost elaborată. Valoarea totală a investiţiei este de 193.479 lei plus TVA. 
Este vorba despre asigurarea celei de-a doua intrări, trebuie construite trepte, rampă de 
acces, hidranţi interiori şi exteriri, şi sistem de instalaţii de semnalizare. Dacă suntem de 
acord şi adoptăm hotărârea, alocăm suma necesară realizării lucrărilor şi o includem în 
bugetul Teatrului ”Tamási Áron”, ei fiind cei care vor coordona lucrările, vor încheia 
contractul cu proiectantul, executantul lucrărilor, pentru a putea finaliza aceste lucrări cât 
mai repede, şi pentru a putea fi trecută sala, în folosinţă. Mulţumesc frumos.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Intervenţii, 
observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 335/2015. 
 „Mulţumim. Trecem la punctul D1. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Reformate IV din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 



 

 

să acordăm un sprijin în valoare de 50.000 lei Parohiei Reformate IV din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, pentru construirea bisericii. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Intervenţii, 
observaţii? Dacă nu, vă rog să trecem la vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Bote Corina), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 336/2015. 
 „Mulţumim. Punctul D4. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Parohia Reformată Coşeni pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Am dori să 
contribuim la reabilitarea acoperişului Bisericii Reformate din Chilieni, cu încă 14.000 lei. 
Vă rog să sprijiniţi proiectul. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Parohia Coşeni.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Mă scuzaţi, Coşeni. (lb.m.): 
Coşeni.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Intervenţii, observaţii? Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (Joós Stefan-Leontin), 1 consilier nu a 
votat lipsind de la vot (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 337/2015. 
 „Mulţumesc. Trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm în minus bugetul local pe anul 2015 cu 3.006.000 lei. Aici, dacă ne uităm la 
cifre, vedem că suma de 2.015.000 lei provine din sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate. Proiectul nostru de 380.700lei nu putem să-l 
realizăm, aces proiect fiind legat de acel centru realizat copiilor ai căror părinţi lucrează în 
străinătate. Avem proiectul depus, dar nu primim niciun răspuns de la Bucureşti. De 
asemenea, mai avem şi alte investiţii care vor putea fi realizate la valori mai mici, după 
procedurile de licitaţii publice, ori vor fi amânate. La capitolul de software mai apar lucruri 
care nu au fost realizate. Aceste sume sunt repartizate. La capitolul învăţământ, aşa cum 
am mai menţionat, nu, nu am spus, aici vorbim despre cheltuieli. La capitolul învăţământ, 
la salariile, bursele şi alte cheltuieli materiale în valoare de 2.000, 1.500 lei, în baza 
cererilor venite din partea unor instituţii de învăţământ, rectificăm bugetele acestora. La 
Şcoala ”Néri Szent Fülöp” finanţarea de bază este rectificată cu -20.000 lei, căci nu pot 
cheltui acea sumă. Am avut inclus în buget şi table interactive, nici această sumă nu au 
cheltuit-o şcolile. De asemenea, a fost amânată şi realizarea unei DALI. La capitolul 
cultură, recreere şi religie, continuăm construirea complexului multifuncţional Stadion mic, 
unde se alocă 186.000 lei. Totodată, continuă şi lucrările la Sala de Sport multifuncţională 
cu 3.000 locuri, capitol unde alocăm 430.000 lei. Aici se mai alocă şi suma de 329.000 lei 
pentru cheltuieli materiale. Pentru reamenajarea Sălii Kamara, se alocă  230.000 lei. Pentru 
sprijinirea bisericilor creştine este alocată suma de 20.000 lei. Bugetul Direcţiei de 
Asistenţă Comunitară este suplimentat cu 3.680 leiPentru locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică, se alocă 121.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la WC-ul public. De asemenea, 
avem modificări în lista obiectivelor de investiţii, la obiectivele care nu s-au realizat, au 



 

 

fost amânate, sau li s-a modificat preţul, în urma procedurilor de achiziţii publice. 
Rectificăm în minus cu 1 milion de lei lucrările la Parcul Industrial de la Câmpul Frumos, 
căci nu avem posibilitatea, anul acesta, să cheltuim acea sumă. La capitolul de Protecţia 
Mediului, s-a alocat suma de 400.000 lei pentru plata serviciilor de salubrizare. La 
Transporturi, unde aparţin şi documentaţiile străzilor, cât şi lucrările de reabilitare, şi aici 
sunt rectificate sume destul de mari, căci lucrările au fost realizate mai ieftin, sau nu au fost 
realizate. Bugetele instituţiilor de învăţământ au fost rectificate cu veniturile proprii ale 
acestora, iar la Teatrul ”Tamási Áron”, am rectificat bugetul cu 230.000 lei. Bugetul Casei 
de Cultură ”Kónya Ádám” a fost rectificat cu 4.000 lei, reprezentând venituri proprii, la fel 
şi la Teatrul ”Andrei Mureşanu”, unde suma este de 12.000 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Intervenţii, 
observaţii? Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulţumesc. Vin de la Consiliul 
de Administraţie al Teatrului ”Andrei Mureşanu”, şi doamna director spunea că ar fi vorba 
despre o rectificare de 30% din veniturile proprii. Vreau să ştiu dacă figurează acolo la 
dumneavoastră. Spune că a vorbit cu domnul primar, apoi eu nu ştiu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul 
Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „În buget apare suma de 12.000 
lei, ceea ce înseamnă..., şi este pe partea de venituri proprii. Deci, mărim veniturile proprii 
cu 12.000 lei.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Alte 
intervenţii? Vă rog să votăm.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Bote Corina), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 338/2015. 
 „Mulţumesc. Punctul 2. Prezintă domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2015. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Execuţia 
bugetului local s-a realizat în felul următor. Faţă de bugetul iniţial, de 194.266.880 lei, am 
micşorat bugetul cu 8.996.810 lei. Acest lucru înseamnă că la data de 30.11.2015, bugetul 
local a totalizat 185.270.070 lei. La încasări avem suma de 130.543.859 lei, reprezentând 
70,46% din prevederile anuale aprobate. Au fost efectuate cheltuieli în sumă de 
122.558.076 lei, ceea ce reprezintă 64,67% faţă de prevederile anuale aprobate. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Intervenţii, 
observaţii? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
339/2015. 
 „Trecem la punctul 3. Dau cuvântul doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea includerii 
în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în 
municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei 
structuri de sprijinire a afacerilor”, SMIS 13357, pentru care termenul de finalizare s-a 
prelungit, în condițiile legii. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Înainte 
de a trece la prezentarea punctelor 3, 4 şi 5, aş dori să spun că Sfântu Gheorghe, în 



 

 

Programul Operativ Regional a participat cu 16 proiecte. Dintre aceste 16, am finalizat cu 
succes 13, lucrările sunt complete, încheiate. Aici nu vorbesc despre acele proiecte care au 
fost realizate prin vreun program sectorial ministerial, dar şi acelea sunt în curs de 
realizare. Acolo avem parcul fotovoltaic, pe care-l preluăm de la executant în 21, căci şi ei 
au finalizat lucrările. În 3 cazuri, lucrărlie nu vor fi terminate până la sfârşitul anului, iar 
pentru ca acestea să fie finalizate, consiliul trebuie să – şi asume partea care a mai rămas, 
căci după 31 decembrie, nu se vor mai putea achita din bani europeni. Deci, practic, 
punctele 3, 4 şi 5 la asta se referă. Iau punctul 3. la Parcul Industrial de la Câmpul Frumos, 
valoarea totală a proiectului a fost de 7.604.000 lei, sumă din care, prin finanţare am primi 
suma de 4.322.000 lei. Aici am reuşit, mă scuzaţi, mă uit la celălalt proiect, ordinea...vă rog 
să mă scuzaţi. Deci, la Parcul Industrial valoarea totală a fost de 24.590.131 lei, iar suma 
atrasă a fost de 9.537.000 lei. Sursele care se pot atrage, şi finalizarea lucrărilor sunt la 
94%, ceea ce înseamnă că aproximativ 6% din lucrări trec pe anul viitor, de realizat. 
Trebuie să spun că lupta a fost permanentă, între proiectant şi executant, pe toată durata 
lucrărlor. Eu nu vreau acum să ţin partea niciunuia, dar în timpul procesului de achiziţii 
publice, când a trebuit să dăm planurile, firmei care a făcut cea mai ieftină ofertă, habar nu 
avea de realităţile din Sfântu Gheorghe şi judeţul Covasna, şi de atunci era de aşteptat 
această atitudine. Deci, suma care trebuie să o trecem pe anul viitor este de 941.971 lei. 
Acest lucru înseamnă că jumătate din această sumă ar fi fost eligibilă, din surse europene, 
căci proiectul a fost cu finanţare de 50%, fiind generatoare de profit. Deci, până la sfârşitul 
anului, parcul va fi realizat în proporţie de 94%, iar 6% va trece pe anul viitor. Şi pentru a 
nu fi nevoiţi să dăm înapoi întreaga sumă, trebuie să ne asumăm partea care a mai rămas de 
realizat, din bugetul local.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul 
Ştefan Joós.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Eu am o 
întrebare aici, dacă totuşi a fost vina fie a proiectantului, fie a executantului, motivul pentru 
care noi nu am putut să preluăm acest proiect, de ce nu ar trebui să îşi asume ei, această 
investiţie? Înţeleg, că noi altfel pierdem banii, şi trebuie să plătim totul, dar nu mi se pare 
normal ca ei să nu suporte, ca şi penalitate, această sumă, ci doar bugetul local. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Dau cuvântul doamnei 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Desigur, penalităţile de 
întârziere le vom calcula, în toate cazurile. Deci, penalităţile de întârziere vor fi suportate 
de către constructor, asta înseamnă că noi, contractul de execuţie nu-l mai prelungim. După 
data estimată a finalizării, şi după când se încheie contractul cu dânşii, care nu putea fi dată 
ulterioară de 31 decembrie, cu siguranţă vom aplica dobânzile şi penalităţile aferente.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul 
Ştefan Joós.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Sigur, aici mă refer şi la 
acest aproape 1 milion de lei ca sumă care, pentru noi, pentru bugetul nostru, este până la 
urmă, dacă vreţi, o penalitate, pentru că altfel s-ar fi putut realiza din fonduri europene. Şi 
asta văd eu ca penalitate. Dacă pentru asta avem vreo modalitate legală, de a pune pe cei 
care sunt responsabili, să suporte consecinţele. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deoarece contractul nostru 
nu prevede această posibilitate, nu ştiu dacă juriştii, şi eu i-am întrebat pe jurişti, dacă vor 
găsi o cale pentru aceasta, o cale juridică. Contractul nu prevede acest lucru.” 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Mai sunt 
intervenţii, observaţii? Atunci, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Joós Stefan-Leontin) şi 3 abţineri 
(Bálint Iosif, Bote Corina, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 340/2015. 
 „Trecem la punctul 4. Dau cuvântul doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea includerii 
în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de 
acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe”, SMIS 7670, pentru care termenul de 
finalizare s-a prelungit, în condițiile legii. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Proiectul nostru de 
reabilitare a străzilor, practic, prin acest proiect am reabilitat 19 străzi şi 1 parc, parte a 
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. Practic, executantul a finalizat aceste lucrări, dar 
managerul de proiect a decis că nu va prelua fiecare lucrare, mă gândesc aici, de exemplu, 
la Piaţa Fântânii, şi la strada Kossuth Lajos, unde lucrările de depunere a pietrei cubice nu 
sunt prea încurajatoare, deci credem că e mai bine să aşteptăm primăvara, şi doar atunci 
vom prelua aceste lucrări, să vedem cu se va comporta, şi este probabil să trebuiască să 
refacă. Dacă am prelua lucrările, atunci eventual, din fondul de garanţie nu ar rămâne 
suficienţi bani pentru refacerea lucrărilor. Deci, practic, lucrările sunt finalizate, dar pentru 
că nu le preluăm, nu le vom plăti complet, motiv pentru care, aici 0,8% din sumă trece pe 
anul viitor. Mai exact, vorbim de 45.000 lei plus TVA. Deci, mai puţin de 1%, dar prin 
asta, vom putea convinge executantul să preluăm o lucrare de calitate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Intervenţii, 
observaţii? Dacă nu sunt, atunci vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (Bálint Iosif, Bote Corina, Czegő 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 341/2015. 
 „Trecem la punctul 5. Dau cuvântul doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea includerii 
în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din 
centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”, SMIS 7717, pentru care termenul de 
finalizare s-a prelungit, în condițiile legii. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În ceea ce priveşte 
lucrările de amenajare a spaţiilor pietonale din centru, aici întârzierea a survenit datorită 
faptului că, ştiţi foarte bine, cu aprobarea Consililui Local, am realizat sistemul de drenaj. 
Acest lucru a constat în realizarea unui şanţ adânc de 3 – 4 metri, de-a lungul clădirilor. O 
altă firmă nu poate să-şi asume garanţia de a pune piatra cubică, cu o calitate 
corespunzătoare, de-a lugul clădirilor, acolo unde se vede şi acum, căci după săpăturile 
acestea foarte adânci, de 3, 4 metri, nu pot lupta împotriva legilor naturii, astfel că trebuie 
să treacă iarna, şi primăvara se vor apuca să pună piatra cubică, în aceste zone. Deci, doar 
aşa pot să-şi asume garanţia, şi nici noi nu ne dorim să punem acum piatra, şi eventual, în 
primăvară, să trebuiască să fie scoasă şi repusă. Situaţia este norocoasă, căci şi valoric, şi 
cantitativ, aceste lucrări cad în cota noastră parte, deci nu ar fi fost atrase din surse 
europene. Aici, practic, vorbim de un procent de 0,36% care nu va fi cheltuit, din sursele 
atrase. Diferenţa, oricum ar fi trebuit să o asigurăm din bugetul propriu. Deci, şi aici, 
pierdem mai puţin de jumătate de procent, din sursele atrase.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Intervenţii, 
observaţii? Dacă nu sunt, atunci vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (Bálint Iosif, Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 342/2015.  



 

 

 „Mulţumim. Continuăm cu punctul 7. Dau cuvântul doamnei viceprimar Sztakics 
Éva.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
„Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”, cu 
modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum am spus deja, 
reabilitarea străzilor s-a finalizat, iar pentru a exista un consens între sumele din 
documentaţii şi cele de executare a lucrărilor finalizate, trebuie să modificăm, deci evident 
sumele sunt mai mici, după achiziţiile publice. Deci, după ce noi adoptăm documentaţiile, 
doar după aceea au loc procedurile de achiziţii publice. După acestea, preţurile cu care am 
semnat contractele au fost mai mici, iar pentru a putea încheia complet lucrările, Consiliul 
Local trebuie ia la cunoştinţă valoarea actuală. Suma iniţială a fost de 12.293.728 lei, iar 
lucrările au fost realizate cu 10.351.206 lei. Deci, valoarea reală a investiţiilor, aceasta 
este.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Intervenţii? 
Observaţii? Dacă nu sunt, atunci vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 343/2015.  
 „Mulţumim. Trecem la punctul D2. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea Căminului 
„Zathureczky Berta” în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Iniţial, 
am fi dorit reorganizarea completă a sistemului nostru social. Această documentaţia a fost 
elaborată şi trimisă la  Agenția Națională a Funcționarilor Publici, de acolo nu am primit 
încă acordul, motiv pentru care am fost nevoiţi să facem un pas, căci Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a emis acreditarea Direcţiei de 
Asistenţă Comunitară pentru activităţi şi servicii sociale, la fel şi Căminului „Zathureczky 
Berta” . Între timp, s-a aflat că într-o unitate administrativ teritorială, din susţinere de la 
stat, nu poate fi doar o singură instituţie de acest fel. „Zathureczky Berta” trebuie să-şi 
trimită acreditatrea înapoi, şi pentru a evita situaţia prin care, de sărbători să rămânem fără 
acreditare şi licenţă, acum trebuie să trecem Căminul „Zathureczky Berta” în subordinea  
Direcţiei de Asistenţă Comunitară, care are acreditarea dată de minister, şi cu ajutorul 
căreia putem să demarăm procedurile pentru obţinerea licenţei. Aşa cum am mai spus, 
acesta este un prim pas. Sperăm că în luna ianuarie vom putea realiza întreaga reorganizare 
a reţelei noastre sociale. Vă rog să susţineţi acest proiect. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Intervenţii? 
Observaţii? Putem să votăm, atunci. Vă rog.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 344/2015.  
 „Mulţumim. Trecem la punctul D3. Prezintă doamna viceprimar  Sztakics Éva-
Judit.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
Contractului de închiriere nr. 305/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în 
favoarea VODAFONE ROMÂNIA S.A. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Spaţiul comercial cu 
suprafaţa de 51,41 mp de pe strada Gróf Mikó Imre, nr. 1, propunem să-l trecem de pe S.C. 



 

 

MarisRom S.R.L., în favoarea Vodafone S.A., căci acolo a funcţionat un magazin 
Vodafone. Firma care a funcţionat până acum nu doreşte să continue activitatea, iar 
Vodafone Romania S.A. ar continua aceeaşi activitate, de comercializare a produselor şi 
serviciilor Vodafone.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Intervenţii? 
Observaţii? Haideţi, să votăm. Vă rog.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
345/2015. 
 “S-a adoptat în unanimitate. Ţinând cont că nu mai avem la Diverse nimic, 
încheiem şedinţa aici. O zi bună!” 
 
 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 extraordinare a Consiliului Local din data de 24 februarie 
2016. 
 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 
              Bote Corina                                                             Kulcsár Tünde  
 


