
 

 

 
 
 
 
Nr. 19/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 19 decembrie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Miklós 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. 1.957/2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Toth-
Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Bună ziua. 
Începem ședința de azi, a Consiliului Local. Salut cu drag colegii consilieri și 
reprezentanții presei. Se vede că așa cum ne apropiem de sfârșitul de an, așa se 
împuținează și reprezentanții presei, prezenți aici în sală. Ședința de azi are 3 puncte pe 
Ordinea de zi, plus punctul Diverse. Are cuvântul doamna viceprimar, pentru a spune 
propunerile pe care le are în legătură cu Ordinea de zi.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș 
dori să revoc punctul 2 de pe Ordinea de zi, căci din păcate nu am reușit să finalizăm 
elaborarea documentelor. Atât. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Da, 
mulțumesc. Din 3 puncte, am rămas cu două. Poftiți, domnule viceprimar. Aveți cuvântul.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.). ”Mulțumesc frumos. Aș dori 
să propun un punct D1 pe Ordinea de zi, care se referă la alipirea unor terenuri situate în 
municipiul Sfântu Gheorghe pe str. General Grigore Bălan nr. 10 mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Da. Să 
votăm în legătură cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Debreczeni 
László). 
 ”Cu excepția absenților, s-a aprobat în unanimitate de voturi. Acum, să începem cu 
primul punct. Dorește să se înscrie cineva la Diverse? Da. Domnul viceprimar. Mulțumim 
frumos. Acum, vă rog să votăm întreaga Ordine de zi, cu noul punct inclus. Vă rog.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumim frumos. S-a adoptat în unanimitate. Acum, putem să trecem la punctul 
numărul 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am 
dori să rectificăm bugetul pe anul 2016, secțiunea de funcționare scade cu suma de 



 

 

1.368.270 lei, și Secţiunea de dezvoltare se majorează cu suma de 1.522.840 lei, fiind 
vorba, în total, de o rectificare de 154.570 lei, rectificare pozitivă pe care o utilizăm la 
secțiunea de dezvoltare. Rectificăm și capitolele de investiții, căci știm deja care sunt cele 
care nu vor fi finalizate sau nu vor fi achitate, acelea se scot, iar ceea ce știm că se mai 
poate realiza, rămâne, fiind rectificate pozitiv. Totodată, instituțiile de învățământ ne-am 
semnalat mici modificări, la capitolele de venituri proprii. Deci, din acestea se compune 
bugetul local, fiind la ultima, sau penultima rectificare pe acest an. Mulțumim frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Mulțumim 
frumos. Are cineva întrebări sau observații legate de acest punct? Dacă nu, vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
356/2016. 
 ”S-a adoptat în unanimitate. Deoarece punctul 2 a fost revocat, trecem la ppunctul 
numărul 3, pe care îl va prezenta domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie, precum şi a indicatorilor tehnico-
economici, în vederea autorizării executării lucrărilor de intervenţie în regim de primă 
urgenţă pentru lucrarea de intervenţie „Refacere pod de lemn peste râul Olt, localitatea 
Chilieni judeţul Covasna”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.). ”Mulțumesc frumos. Ploile 
din luna iunie au făcut ravagii destul de mari la podul de lemn din Chilieni, s-a elaborat 
documentația tehnică pentru reconstruirea podului, iar în ședința de azi este vorba despre 
aprobarea documentaţiei faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie, precum şi a 
indicatorilor tehnico-economici, în vederea autorizării executării lucrărilor de intervenţie. 
Valoarea totală a investiției este de 458.599 lei sau 101.630 euro.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Mulțumim 
frumos. Are cineva întrebări sau observații legate de acest punct? Dacă nu, vă rog frumos 
să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
357/2016. 
 ”S-a adoptat în unanimitate. Acum, să trecem la punctul D1, pe care domnul 
viceprimar l-a și prezentat. Are cineva observații legate de acest punct? Dacă nu are 
nimeni, vă rog să votăm și despre punctul D1. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. General Grigore Bălan nr. 10. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 18 voturi pentru și 1 abținere (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Debreczeni László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 358/2016. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. La Diverse.... îi dau cuvântul doamnei Rodica Pârvan.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ”Vroiam să știm și noi ce e cu 
terenul ăla, nu să votăm așa, cu ridicarea mâinii, în neștiință, așa, că nu toți suntem 
executanți, așa, mașinali. Dar acum este prea târziu, eu mi-am exprimat votul prin abținere. 
Dar altceva, dacă tot am pus mâna pe microfon, poate ne înștiințează cineva și pe noi când 
va avea loc ședința ordinară, pentru că se apropie sărbătorile și trebuie să ne pregătim.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Da. Ședința 
ordinară a lunii va avea loc în data de 28 decembrie, deci miercurea viitoare. Acum, la 



 

 

Diverse, s-a înscris domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.). ”Voi spune acum despre ce 
ar fi fost vorba la punctul D1, este deja votat, dar ca să fie fiecare consilier informat. Deci, 
pe terenul aparținător Agenției de Protecția Mediului sunt două bucăți de teren, una de 
669mp, iar cealaltă de 225 mp, și dumneavoastră ați votat despre alipirea acestor două 
parcele de teren, obținând un total de 864 mp. De asemenea, a fost vorba și despre 
modificarea contractului de concesiune încheiat cu Agenția, în care va fi inclus terenul cu 
suprafață corectă. La Diverse, aș dori să prezint o posibilitate de care Municipiul Sfântu 
Gheorghe ar dori să profite, Federația Română de Fotbal a anunțat un concurs prin care 
construiește în orașe terenuri de fotbal cu teren cu iarbă artificială, în orașe care acceptă 
condițiile acestui concurs, iar Sfântu Gheorghe dorește să participe la concurs. Aici ar fi 
vorba despre niște lucrări la nivelul solului, îngărduire, vestiare, tribune, cheltuieli care ar 
trebui suportate de la bugetul local, pentru un teren de fotbal de dimensiunile 72/112 mp, 
plus suprafața de bază necesară vestiarelor, cât și, administrarea acestui teren, după ce va fi 
construit, deci să suporte cheltuielile de întreținere. Pentru acest obiectiv, municipalitatea s-
a gândit la terenul din Cartierul Ciucului, fostul teren de fotbal de acolo. Evident, este o 
primă alegere, nu am măsurat concret, să vedem dacă încape sau nu, iar dacă nu, vom 
încerca să identificăm un alt teren, dar am dori să aducem la cunoștința Consiliului Local 
că da, acceptăm această provocare și vom aplica, sperăm cu succes. Și atunci, în Sfântu 
Gheorghe se va construi un teren de fotbal cu gazon artificial. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Mulțumim, 
domnule viceprimar. Despre asta nici noi nu am auzit până acum, și luăm la cunoștință cu 
bucurie că se va construi un teren nou, în locul celui vechi, construit aproape cu 60 de ani 
în urmă. Ar fi foarte bine, căci și la noi, fotbalul este cel mai iubit sport, și nu-i așa, echipa 
noasztră merge din ce în ce mai bine, ar putea intra și în prima divizie. Cred că terenul din 
Ciucului nu ar fi foarte bun, căci este îngust, și nu ar mai încăpea tribunele. Căci acolo sunt 
blocurile, și pe partea cealaltă, casele. Cred că ar trebui găsit un at teren, dar astea sunt deja 
amănunte, important este că Sfântu Gheorghe va aplica pentru realizarea unei astfel de 
investiții majore. Aș dori să supun la vot această propunere a domnului viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.). ”Aș mai dori să spun că nu 
este vorba despre un teren mare de fotbal, ci este un teren mai ales pentru antrenamente. 
Dorim să construim, în viitor, și teren mare, dar în niciun caz în Cartierul Ciucului. Deci, 
nu acesta este acel mare teren de fobal, ci doar unul pentru antrenamente, care le-ar 
completa pe cele existente. Mulțumesc frumos” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș mai 
dori să adaug un gând, în legătură cu cele spuse de domnul viceprimar. Motivul pentru care 
consider că este justificată alegerea Cartierului Ciucului este faptul că este în locul 
vechiului teren de fotbal, teren care între timp a fost retrocedat vechilor proprietari, după 
care municipalitatea a putut reachiziționa, și acele terenuri care au fost folosite ca și 
amplasamente sportive, noi suntem obligați să le folosim în același scop, deci să nu le 
schimbăm destinația. Practic, este vorba despre o obligativitate care s-ar realiza. Evident, 
nu va înlocui terenul de sport de pe strada Stadionului, dar așa cum a spus și domnul 
viceprimar, ar fi vorba despre un teren de fotbal care se pretează perfect pentru 
antrenamente.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.):”Da, aceste 
completări au venit foarte bine, să știm că nu este vorba despre construirea unui stadion. 
Dar cred că putem să ne gândim și la faptul că terenul stadionului este mare, și acolo este 
un teren de antrenamente, acela ar trebui modernizat, deci pentru antrenamente ar fi 
perfect, ar fi aproape de stadion, cred că ar fi mai bun, decât cel aflat la o distanță de un 



 

 

kilometru și jumătate de stadion, în Ciucului. Dar astea țin de viitor, așa că vă rog să 
votăm. Ar mai fi cineva? (lb.r.): Vă rog, domnul Cochior.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Sfântu Gheorghe are două 
stadioane. Două stadioane. Stadionul de sus, stadionul fostul IAME, care era construit 
pentru Divizia A. Nici C, nici B. Dacă modernizează stadionul de la IAME nu face un 
lucru bun? Face. Nu trebuie achiziționate alte terenuri. Pentru ce? Că și-așa e în paragină, 
ăla acolo.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.):”Da, cred că 
ne-am putea gândi și la asta, la această soluție, căci acolo IAME a construit cu zeci de ani 
în urmă, terenuri de sport, acolo. Vor mai fi multe discuții ale specialiștilor, de acum 
înainte.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci, Electrostadionul nu 
este proprietatea municipiului, terenul despre care vorbea domnul viceprimar este 
proprietatea municipiului, și eu cred că ar fi indicat, și în acea zonă a orașului, să facilităm 
accesul populației la sport. Deci, asta ar fi ideea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.):”Mulțumesc. 
Altcineva? Atunci, să votăm în legătură cu această propunere, fiind vorba doar de un vot 
prin care vă exprimați părerea în ceea ce privește această intenție de a aplica pentru acest 
proiect. Vă rog să votați.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, și 2 abțineri (Cochior Andrei și Pârvan Rodica), 1 
consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond József). 
 ”Cu două abțineri, s-a votat. Am ajuns la finalul ședinței. Deoarece, până la ședința 
următoare va fi fost deja Crăciunul, permiteți-mi să vă urăm Crăciun Fericit, în numele 
Primăriei și a Consiliului Local.” 
 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 aprilie 2017. 
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