
 

 

 
 
 
 
Nr. 37.440/2016 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 17 iunie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 12 membri, 2 reprezentantul satului 
aparţinător Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind 
Guruianu Mădălin-Doru, Kondor Ágota, Magyarosi Imola-Piroska, Miklós Zoltán, 
Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina, Sztakics Éva-Judidt, Zsigmond József. 
 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. 923/14.06.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Tischler Ferenc, viceprimar al 
municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Un moment de linişte, vă rog. Ţinând 
cont de faptul că eu sunt cel mai în vârstă dintre consilierii prezenţi la această şedinţă, îl 
propun pe domnul consilier Gazda Zoltán pentru prezidarea acestei şedinţe. Vă rog să 
votaţi, dacă sunteţi de acord.” (domnul Tischler Ferenc traduce). 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
 Se votează cu 10 voturi pentru, 1 abținere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Kelemen Szilárd-Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 150/2016. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Şedinţa noastră extraordinară de astăzi are 6 puncte propuse, cu Diverse. Dacă 
cineva are propuneri la Ordinea de zi? Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. Aş dori să 
retrag de pe Ordinea de zi punctul 3, şi să propun un punct D2, cu privire la Casa mortuară 
din Coşeni. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Nu am înţeles, în 
legătură cu ce, la Coşeni?” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „În legătură cu Casa 
mortuară.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Da. Domnul 
Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. Aş 
dori să prezint punctul D3 în locul doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea stabilirii plafonului valoric pentru publicarea listelor debitorilor 
care înregistrează obligaţii fiscale restante. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Dacă există propunere 
pentru D2 şi D3, înseamnă că avem şi D1?” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Prin D1 am ales preşedintele 
de şedinţă.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. 
Acum, cine este de acord cu includerea punctului D2 pe Ordinea de zi a şedinţei de azi?”  
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate.” Cine este de acord cu includerea punctului D3? 
  Se votează cu 
 „Am aprobat în unanimitate. (lb.r.): Suntem prezenţi 12 din 19, deci suntem.....Cine 
este de acord cu Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate. Punctul 1 de pe Ordinea de zi. În lipsa doamnei viceprimar 
Sztakics Éva-Judit, cine prezintă? Domnul Debreczeni László.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de finanțare rambursabilă nr. 40.634/03.11.2010 încheiat cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD. Prezintă: Debreczeni László, consilier. 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Deci, aşa cum a prezentat domnul preşedinte, Consiliul Local a contractat în 2010, 
noiembrie, un credit în valoare de 12 milioane de euro. Până acum, 7 milioane de euro au 
fost contractate cu diverşi constructori şi atrase prin credit, însă având în vedere că Curtea 
de Conturi a considerat că modul de contractare prin acest PMMR, prin care se prevede că 
constructorii încă trebuie să facă lucrări de intervenţie timp de 7 ani, Curtea de Conturi a 
considerat că nu este corect acest contract, cu care încă suntem în litigiu, respectiv, având 
în vedere că DNA-ul consideră că modul de achiziţie pe baza legislaţiei engleze, care 
guvernează acest contract, nu ar fi corect, Consiliul Local Sfântu Gheorghe a solicitat de la 
BERD încheierea acestui contract, şi să se rezume la cele 7 milioane de euro deja atrase. 
Pentru acest motiv, eu, doamna Sztakics, respectiv alţi colegi din Primărie, ne-am deplasat 
la Bucureşti, la sediul BERD-ului, unde am reuşit să negociem cu BERD-ul să nu aplice 
acel procent de 2% pentru neutilizare, care ar fi fost 100 mii de euro, şi aşa putem să 
încheiem fără niciun fel de costuri acest contract de credit, la această sumă de 7 milioane 
de euro. Vă rog să susţineţi proiectul. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. Are 
cineva observaţii? Intervenţii? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
151/2016.  
 „În unanimitate. Urmează punctul 2. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la modificarea și 
completarea Actului Constitutiv. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. Aşa 
cum bine aţi putut vedea şi dumneavoastră, în ultimul timp, SEPSI REKREATÍV S.A. Se 
dezvoltă într-un ritm destul de bun. Prin dezvoltare am reuşit să rezolvăm foarte multe 
probleme, dar totodată, am observat că la înfiinţare nu ne-am gândit la toate, şi de aceea, 
directorul societăţii doreşte să facă modificări la activităţile ei, şi ne solicită sprijinul în 
acest sens, şi să fim de acord. De aceea, dorim să acordăm un mandat special 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI 
REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la modificarea și completarea Actului 
Constitutiv. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. Dacă 
aveţi ceva de adăugat? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

152/2016.  
 „În unanimitate. Punctul 3 a fost revocat. Urmează punctul 4. Prezintă domnul 
viceprimar.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
122/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, 
fasonat, oferit la licitaţie de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din 
produse principale. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r., lb.m): „Mulţumesc frumos. 
Materialul lemnos, lemnul rotund exploatat din pădurea noastră, şi dus la marginea 
drumului, îl dăm prin procedură, îl vindem. În momentul de faţă, am dori să schimbăm sau 
să aducem completări la această procedură. Larg, nu vreau să dezvolt, fiindcă aţi primit 
materialul. Schimbăm aprobarea caietelor de sarcini. Vă mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. Dacă 
aveţi ceva propuneri? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
153/2016.  
 „În unanimitate. Urmează punctul 5. Prezintă domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
indicatorilor aprobați prin H.C.L. 378/2014 pentru obiectivul de investiții: „Construire casa 
mortuară la Chilieni” județul Covasna. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r., lb.m.): „Mulţumesc frumos. A 
sosit momentul în care putem să ne apucăm de construirea Casei mortuare din Chilieni. 
Faţă de 2014, când am aprobat această hotărâre în Consiliul Local, anumite lucruri s-au 
modificat. Indicatorii trebuie schimbaţi, chiar şi preţurile s-au modificat. Vă rog să 
sprijiniţi. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. Dacă 
aveţi ceva de adăugat? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
154/2016.  
 „S-a adoptat în unanimitate. Punctul D2 cred că este continuarea punctului 5, iar 
dacă este Chilieni, atunci să fie şi Coşeni. Domnul viceprimar are cuvântul.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui act adiţional la Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată din Coşeni, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii ,,Casa mortuară in satul Coşeni”. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.,lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
identificarea terenului, în 2015, am avut anumite probleme. Am reuşit să rezolvăm aceste 
probleme, şi putem să semnăm contractul, respectiv să începem demarările pentru licitaţie 
şi construirea casei mortuare.”   
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. În 
sfârşit, şi la Coşeni a sosit acest mult aşteptat moment. Cine este de acord? Să votăm.”  
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
155/2016. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii 
plafonului valoric pentru publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante la bugetul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Debreczeni László, consilier. 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.,lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Începând cu anul 2016, potrivit noului Cod de procedură fiscală, fiecare consiliu local 
trebuie să publice lista debitorilor care înregistrează restanţe fiscale. Consiliul Local are 



 

 

datoria de a stabili nivelurile, plafoanele peste care trebuie să publice această listă. Iniţial, 
la persoane fizice am optat la 500 lei, însă aceasta ar fi însemnat 3200 de scrisori prin 
notificări către aceste persoane fizice, că aşa trebuie notificate obligatoriu, înainte de 
publicarea listei, aşa că propun ca la persoane fizice să fie 1000 lei, faţă de cum a apărut 
materialul. Respectiv, la persoane juridice, să rămână 5.000 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.r., lb. m): „Mulţumesc. Dacă 
aveţi propuneri? Dacă nu, sunt 2 sume propuse spre modificare. Deci, în loc de 500 lei la 
persoane fizice, să fie 1.000 lei, plafonul. Cine este de acord cu această propunere?”. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate,  
 „În unanimitate. Cine este de acord cu punctul D3?”.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
156/2016. 
 „S-a prezentat domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.,lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Colegele au spus că au trimis deja invitaţia, dar doresc să menţionez şi eu faptul că 
săptămâna viitoare, în data de 22 iunie, deci joia viitoare, de la ora 15,00 va avea loc 
şedinţa de constituire a noului consiliu. Totodată, aş dori să vă mulţumesc, căci este ultima 
mea şedinţă în calitate de viceprimar. Vă mulţumesc, tuturor, pentru colaborare. De multe 
ori ne.-am apucat să ne luăm rămas bun, ne tot spunem la revedere de vreo lună de zile, dar 
acum este sigur, căci a sosit scrisoarea de la Prefectură. Mulţumesc frumos pentru 
colaborare. Cred că a fost o colaborare corectă, cinstită, una de bun augur şi de bună 
credinţă. Şi de acum înainte, împingem căruţa să meargă înainte.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.r.): „La revedere şi poftă 
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 ordinare a Consiliului Local din data de 25 august 2016. 
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