
 

 

 
 
 
 
Nr. 33.821/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 31 mai 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Czegő Zoltán, Magyarosi Imola-Piroska, Rokohl Jakabos 
Janka-Krisztina.  
 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. 864/27.05.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tischler 
Ferenc viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Bună 
ziua. O să vă rog să porniţi aparatele de vot. Mulţumesc frumos. Bună ziua. Înţeleg că 
suntem la ultima şedinţă, aşa că, sper să nu dureze prea mult. Înainte să votăm Ordinea de 
zi, vă propun să aflăm dacă mai sunt la Diverse proiecte. Sunt 3 proiecte, pe Ordinea de zi, 
în momentul de faţă. Doamna Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.). „Da, eu aş dori să propun 
două proiecte de hotărâre la şedinţa de azi, şi voi spune aşa cum sunt numerotate, colegele 
au dat numerele, D2, privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu 
Gheorghe la data de 31.03.2016 şi D4, privind încheierea unui contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în 
vederea finanţării premierii cadrelor didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite 
în anul şcolar 2014 – 2015.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.):  
„Mulţumesc. Deci, sunt 2 proiecte. Domnul Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Aş dori să propun un punct 
D1, privind modificarea contractului de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în 
administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, şi un punct D3, pentru 
modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de 
etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „ 
Mulţumesc frumos. Asta înseamnă că, în afară de cele 3 proiecte, au mai intrat pe Ordinea 
de zi încă 4 proiecte de hotărâre, la Diverse. O să vă rog să votăm pentru cele 4 proiecte, pe 
rând. Separat, pentru D1, vă rog.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Pentru D2, privind execuţia bugetară.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Pentru D3, privind programul de sprijinire a elevilor de etnie romă.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 „Mulţumesc. Şi acum, pentru D4, privind Uniunea pedagogilor.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Iar acum, să votăm pentru Ordinea de zi, cu 7 puncte.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Dacă la Diverse se mai înscrie cineva? Dacă nu, atunci o să 
trecem la proiectul de hotărâre numărul 1, privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 
232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Sfântu 
Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în 
municipiul Sfântu Gheorghe „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Punctele 
1 şi 2 de pe Ordinea de zi le-aş prezenta împreună. Nu suntem complet mulţumiţi de 
decizie, nu am luat această decizie total împăcaţi, dar am fost nevoiţisă o luăm, căci în 
urma controlului Curţii de Conturi, ni s-a solicitat ca până la data de 31 mai 2016 să luăm 
decizia conform căreia în anul viitor va fi doar o singură sesiune de concursuri de proiecte 
de tineret şi sport. Noi am luat această decizie, dar următoarea Comisie de Specialitate de 
tineret şi sport trebuie să regândească puţin regulamentul, să aducă modificări, în aşa fel 
încât să servească interesele asociaţiilor de tineret şi sport, şi nu interesele diferitelor 
instituţii ale statului. În ceea ce priveşte sistemul sesiunii unice de proiecte sportive, am 
clarificat anumite lucruri care nu au fost clare pentru toată lumea, şi am introdus aşa 
numitul cif judeţean, pe care îl primesc asociaţiile, şi cel de la minister, şi am luat separat 
acele asociaţii care nu au personalitate juridică, dar pot aplica pentru proiecte, în baza unui 
contract de asociere încheiat la notar. Asta este la sport. La tineret, am modificat doar prin 
faptul că am menţionat că în acest domeniu, va exista o sesiune unică de concursuri de 
proiecte. Acolo va urma, în perioada următoare, modificarea regulamentului. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos pentru prezentare. Dacă sunt intervenţii? Domnul Zsigmond.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Aş dori să spun doar că mi-aş 
dori dacă ar apărea regulamentul în limba maghiară şi în limba română, în acelaşi timp, 
atât pe web, cât şi în alte părţi, pentru ca toată lumea să poată să le acceseze în limba 
maternă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc. Dacă nu mai sunt observaţii, o să vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
138/2016.   
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre numărul 2 l-a prezentat aproape în 
acelaşi timp, domnul Tischler. Dacă mai are ceva de adăugat? Dacă nu, propun să votăm.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru 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. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
139/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Punctul 3, privind acceptarea ofertei de donaţie formulată de 



 

 

dl. Pakó Benedek. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei 
de donaţie formulată de dl. Pakó Benedek. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.). „Domnul Pakó Benedek, 
paroh romano – catolic a făcut o ofertă de donaţie către oraşul nostru, şi ar dori să ofere 
cadou o statuie a Sfântei Maria, să fie amplasată undeva la graniţa Simeriei, dacă 
acceptăm, şi suntem de acord să realizăm treptele de acces la grupul statuar, cât şi 
asigurarea necesarului cantității de placaj de granit pentru placarea soclului statuii, 
respectiv a soclului Crucii și a scărilor de acces. Preşedintele Comisie de cultură, domnul 
Vargha Mihály, care este la rândul lui sculptor, a avizat statuia, căci pentru noi este 
important ca statuile amplasate pe domeniul public al oraşului să se integreze în imaginea 
de ansamblu a oraşului, şi se pare că este corespunzătoare, deci atât în comisia de cultură, 
domnul preşedinte, cât şi doamna arhitect şef, de la Comisia de Urbanism. Cândva în 
toamnă, va avea loc inaugurarea statuii. Conform planurilor, grupul statuar va fi amplasat 
pe colina „Golgota” din municipiul Sfântu Gheorghe, la intersecţia strătzii Vasile Goldiş cu 
strada Andrei Șaguna, cartierul Simeria.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, o să vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
140/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
contractului de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în administrarea Consiliului 
local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă nu 
la ultima, la penultima şedinţă de consiliu am adoptat acest contract, iar în contract a apărut 
numele a doi consilieri, alături de numele reprezentantului Asociaţiei Crescătorilor de 
Taurine Chilieni, şi ne-au solicitat să scoatem din contract numele celor doi consilieri, şi să 
mărim numărul de animale care pot să păşuneze pe acest teren. Putem să scoatem cele 
două nume din contract, însă nu putem modifica numărul de taurine. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă nu sunt observaţii, vă rog să votăm pentru schimbările 
propuse.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
141/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2016. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.). „Trebuie să adoptăm 
hotărârea privind execuţia bugetară trimestrială. La începutul anului, am pornit cu un buget 
de 133.306.660 lei, între timp a crescut cu 290.000 lei, deci, la sfârşitul lui martie am avut 
133.596.660 lei. La încasări, am realizat un procent de 25,62%, iar cheltuielile, în procent 
de 21,35%, deci nu am cheltuit banii în acelaşi ritm în care au sosit. La instituţiile noastre 
culturale, încasările proprii au fost de126.153 lei, la instituţiile de învăţământ 980.128 lei, 
la venituri extrabugetare, iar Poliţia Locală, 508.000 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

142/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre D3.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să modificăm calendarul  programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, căci în 
ultimele luni s-a aflat că nici în această comisie nu pot face parte consilieri, deci a trebuit 
reorganizată comisia, deci acum avem instituită noua comisie, dar am ieşit din termen, şi 
de aceea propunem ca dosarele depuse pentru analiză să fie evaluate de comisie, şi în data 
de 2 iunie să facă publică lista nominală cu aplicanţii, în data de 3 iunie să publice lista 
câştigătorilor, până în 6, 7 iunie să fie perioada de contestaţii, în 8, 9 iunie, evaluarea 
contestaţiilor, şi în data de 10 să apară rezultatele finale, şi toate acestea pentru ca dosarele 
depuse în semestrul doi să nu se piardă, şi copiii care îndeplinesc condiţiile, să primească 
bursa. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm D3.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
143/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre D4.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice 
Maghiare din România în vederea finanţării premierii cadrelor didactice ai căror elevi au 
obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.). „La fel ca şi în anii 
precedenţi, şi acum dorim să oferim suma de 4.000 lei Uniunii Cadrelor Didactice 
Maghiare din România, în vederea achiziţionării de cărţi pentru premierea cadrelor 
didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015, rezultate 
deosebite la învăţătură, la olimpiade. Premierea ar avea loc la mijlocul lunii iunie. În 
fiecare an, această premiere are loc în sala de festivităţi a Liceului Kós Károly, într-un 
cadru festiv. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm proiectul D4.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
144/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Cu aceasta a luat sfârşit ultima şedinţă a actualului Consiliu 
Local. Vă mulţumesc frumos, şi vă doresc o zi...dacă sunt intervenţii? Scuze. Bun. O zi 
bună vă doresc. La revedere! Şi succes.” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 august 2016. 
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