
 

 

 
 
 
 
Nr. 8/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 1 septembrie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Ambrus Zsombor, Bucur Mirela-Liliana, Cserey 
Zoltán-Mihály, Koréh Enikő-Zsuzsanna. 
 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. 1327/29.08.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Bună ziua tuturor. 
Pentru că avem cvorum, începem şedinţa. Vă rog. Să începem cu punctul numărul 1. 
Proiectul numărul 1. A. În baza prevederilor Art. 39, alineat 2... Dacă mai are cineva de 
adăugat sau vreo propunere la Ordinea de zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulţumesc. Aş mai dori să 
propun 3 puncte pe Ordinea de zi, punctul D1 se referă la înfiinţarea unei grupe în cadrul 
Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska”, punctul D2 se referă la acordarea unor 
facilităţi fiscale, iar punctul D3 se referă la înfiinţarea unei grupe în cadrul Grădiniţei cu 
Program Prelungit „Napsugár”. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai sunt şi alte 
propuneri? Supunem la vot. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc. Supunem 
la vot D1” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Şi D3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Şi acum, supunem la vot Ordinea de zi, completă.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să începem cu punctul numărul 1. ” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre un contract de asociere, şi pentru că nu avem traducător, voi spune atât în 
limba maghiară, cât şi în limba română. (lb.r.): Deci, este vorba despre un contract de 
asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din 



 

 

România. Bugetul evenimentelor la care ne asociem este de 119.290 lei, iar contribuţia 
Municipiului Sfântu Gheorghe va fi de 18.000 lei. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai doreşte 
cineva, să mai adauge ceva? Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu prea înţeleg, pentru că 
există şi Asociaţia Pedagogilor Români, şi nu ştiu cum e cu asocierea asta, dacă vreţi să 
detaliaţi, că probabil că dorim şi noi să ne asociem şi noi, în şedinţa următoare. Pentru că s-
a mai avansat o sumă, cred că în ultima şedinţă din legislatura trecută, şi am vrea să ştim 
care-i destinaţia acestora ca poate să facă un proiect şi Asociaţia Pedagogilor Români 
pentru o asociere similară. Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, când am acordat 
ajutoare financiare pentru premierea profesorilor, de exemplu, am acordat atât Asociaţiei 
Profesorilor Români, cât şi a Profesorilor Maghiari. Aici este vorba despre Uniunea 
Cadrelor Didactice Maghiare din România care organizează, în fiecare an, într-un oraş din 
Transilvania, un eveniment comun la care participă profesori din toată Transilvania. Anul 
acesta este a 25-a ediţie, deci este o ediţie jubiliară, şi avem onoarea să găzduim acest 
eveniment, la care vom contribui cu această sumă. Aşa cum am spus, bugetul total al 
evenimentului este de 119.290 lei, iar contribuţia noastră va fi de 18.000 lei. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai are cineva. 
nu. Supunem la vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
233/2016. 
 „17 sunt pentru. Trecem la punctul numărul 2.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în 
Judeţul Covasna. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre un proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 1, în suprafaţă utilă de 52,40 mp., 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, în favoarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea 
Turismului în Judeţul Covasna. Aşa cum ştiţi, Uniunea Artiştilor Plastici se mută din acest 
imobil într-un alt imobil care se află tot în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe. Noi 
dorim ca în acest spaţiu să funcţioneze atât Tour Info-ul municipiului cât şi al judeţului 
pentru ca, în acelaşi loc să putem da informaţii acelor cetăţeni care sunt interesaţi de oferta 
turistică a oraşului şi a judeţului. În Anexa numărul 2 a Hotărârii Consiliului Local, cap.4,  
la durata contractului, propunem perioada de 25 de ani. Mulţumesc frumos. ” (spune în 
ambele limbi) 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai, dacă mai e 
cineva cine să intervină, sau să facă alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot. Domnul 
Miklós.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc. Ar trebui 
corectată o greşeală formală din hotărâre, faptul că este vorba despre o şedinţă 
extraordinară, şi nu una ordinară. Deci, în preambulul hotărârii să se corecteze. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Supunem la vot, 
proiectul.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

234/2016. 
 „17 voturi pentru. Punctul 3.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea dreptului 
de administrare a Spitalului Județean de Urgențe „Fogolyán Kristóf” asupra unui 
apartament situat în str. Daliei. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., r.): „Mulţumesc frumos. În 
anul 2014 am dat în administrare Spitalului Județean de Urgențe „Dr. Fogolyán Kristóf” 
mai multe apartamente aflate în strada Daliei, am fost notificaţi de către Spitalul Judeţean 
că într-un apartament cu 4 camere nu vor putea muta medici, şi în acelaşi timp avem o 
solicitare de la o altă instituţie pentru oferirea unui locuinţe unor persoane cu handicap, şi 
de aceea am decis revocarea dreptului de administrare a Spitalului Județean de Urgențe 
„Fogolyán Kristóf” asupra acestui apartament. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Intervenţii? Doreşte 
cineva să facă propuneri? Dacă nu este nimeni, supunem la vot, proiectul.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
235/2016. 
 „S-a votat cu 17 voturi pentru. Punctul 4.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 
din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului 
Local, în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe a unor apartamente de 
locuințe situate în str. Daliei. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Locuinţele care au fost date în administrarea spitalului judeţean rămân în domeniul public, 
iar locuinţele pe care dorim să le atribuim unor persoane fizice, acelea trebuie să le trecem 
din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului 
Local, în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe a unor apartamente de 
locuințe situate în str. Daliei. (lb.r.): deci, acele apartamente din Strada Daliei care au fost 
date în administrarea Spitalului Judeţean rămân în proprietatea publică a oraşului, însă mai 
sunt alte 4 apartamente care vor fi utilizate de către persoane fizice, acestea trebuie trecute 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
intervenţii? Propuneri? Dacă nu, supunem la vot. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
236/2016. 
 „Trecem la D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei 
grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
“Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” din municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „O să o rog pe doamna 
viceprimar Sztakics Éva să prezinte punctele D1 şi D3.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. O să 
prezint la un loc aceste proiecte de hotărâre, şi slavă Domnului, educaţia timpurie 
antepreşcolară s-a dovedit a fi un adevărat succes, atât la Grădiniţa „Árvácska”, cât şi la 
Grădiniţa „Napsugár”. Numărul părinţilor care îşi aduc copiii în aceste instituţii este din ce 
în ce mai mare, începând cu anul acesta, deja la Grădiniţa „Napsugár” avem 42 de copii, 
iar la Grădiniţa „Árvácska” 32 de copii, motiv pentru care, la ambele instituţii dorim să 
realizăm câte o grupă de creşă, iar pentru asta, la Grădiniţa „Napsugár” trebuie să creăm şi 



 

 

să finanţăm două posturi didactice şi două nedidactice, iar la Grădiniţa „Árvácska”, două 
posturi didactice şi patru nedidactice. Mă scuzaţi, un post didactic şi 2 nedidactice. (lb.r.): 
Deci, atât în Grădiniţa „Rază de Soare”, cât şi la „Árvácska” sunt foarte populare grupele 
antepreşcolare, ca atare, începând de acest an şcolar sunt înscrişi la Grădiniţa „Napsugár” 
avem 42 de copii, iar la Grădiniţa „Árvácska” 32 de copii, şi pentru asta propunem 
înfiinţarea a câte unei grupe, în plus faţă de anul precedent iar pentru asta  trebuie să creăm 
şi să finanţăm două posturi didactice şi două nedidactice, iar la Grădiniţa „Árvácska”, două 
posturi didactice şi patru nedidactice. Finanţarea acestora va trebui să o suportăm de la 
bugetul local. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt intervenţii? 
Propuneri? Dacă nu, supunem la vot D1. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
237/2016. 
 „Trecem la D2. Bun. Atunci, supun la vot D2, să votăm şi despre D2. Cine este 
pentru? Supun la vot punctul D3.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei 
grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
„Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” din municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
238/2016. 
 „Trecem la D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind Acordul de 
principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vederea obţinerii titlului de Parc 
industrial de către SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., r.): „Vă mulţumesc. Prin acest 
proiect de hotărâre, dăm acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial 
de către Sepsiipar S.R.L., înfiinţat în municipiul Sfântu Gheorghe Cartierul Câmpul 
Frumos, în acelaşi timp, se aprobă facilităţile fiscale de care va beneficia Sepsiipar SRL, 
constând în: scutire de la plata impozitului/taxei pe terenurile aferente, scutire de la plata 
impozitului/taxei pe clădirile aferente parcului industrial. Ajutorul de minimis sub forma 
scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b şi c din Legea nr. 186/2013, se acordă o singură 
dată într-un an fiscal. De asemenea, valoarea maximă a ajutorului de minimis, prevăzut la 
art. 2 din prezenta hotărâre, este de 200.000 euro (echivalentul în lei de la data acordării) şi 
se acordă pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Are cineva să 
intervină? Propuneri. Dacă nu, supunem la vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
239/2016. 
 „Proiectul a trecut cu 17 voturi favorabile. La Diverse, dacă doreşte cineva să se 
înscrie? Domnul primar şi domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.,lb.r.): „Mulţumesc frumos. O 
să spun în limba română, că am primit o adresă de la Prefectura Judeţului Covasna, prin 
care ni se solicită punctul nostru de vedere în raport cu o propunere venită din partea unor 
Asociaţii a Cadrelor Militare în Rezervă, a Veteranilor de Război, Asociaţia Cultelor 
„Regina Maria”, şi aşa mai departe, în care ni se solicită ca o parte din Piaţa Libertăţii, 
respectiv partea din faţa Prefecturii Judeţului Covasna să fie denumită Piaţa Tricolorului. 
Aş vrea să ştiu punctul dumneavoastră de vedere, şi aş dori să votaţi cu da sau nu, cei care 



 

 

votează cu „da” vor fi de acord cu schimbarea denumirii, Pieţei Libertăţii, iar cei care 
votează cu „nu”, nu sunt de acord cu schimbarea numelui unei părţi din Piaţa Libertăţii, în 
Piaţa Tricolorului. (spune şi în limba maghiară). Părerea mea personală este că Piaţa 
Libertăţii trebuie să rămână Piaţa Libertăţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Supun la vot de 
principiu, dacă sunteţi sau nu de acord. Să votăm. La Diverse. Domnul primar a spus să 
votăm dacă suntem de acord ca o parte din Piaţa Libertăţii să fie Piaţa Tricolorului, sau să 
rămână Piaţa Libertăţii. Am înţeles. La Diverse, a cerut. Domnul Bálint.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. O să spun, 
evident, în ambele limbi. Este cel de-al treilea mandat în care sunt aici în Consiliul Local, 
au existat hotărâri privind denumirea străzilor şi a pieţelor din municipiu, au fost discuţii 
mai mari sau mai mici, legate de denumirea acestora, şi ştim că nu merge aşa, de la un 
moment la altul. Dacă este o solicitare, trebuie parcurs drumul legal, ca şi la celelalte. Paşii 
sunt ca cineva să depună o solicitare, ajunge în comisie, în pachet cu celelalte propuneri, în 
consiliu, vor fi propuneri care vor trece şi vor fi unele care nu vor trece, vor fi unele pe 
care Prefectura le acceptă şi vor fi unele pe care nu le va accepta, dar nu e vorba că nu ar 
avea tricolor ambele naţiuni, ambele au tricolor, şi propunerea nu se referă la anumite 
culori, ci la tricolor, deci nu este o propunere de neglijat, dar să nu ne ciuntim libertatea, cu 
această propunere. (lb.r.): Deci, eu, ca unul care sunt la al treilea mandat, am fost prezent 
aici în consiliu, când au mai fost propuneri, au fost chiar proiecte de hotărâre privind 
schimbarea unor denumiri de străzi şi de pieţe, în unele cazuri a mers mult mai simplu, în 
unele cazuri cu reacţii din partea unora, ulterior au fost şi probleme şi prin Prefectură, am 
ajuns cu aceste denumiri de străzi şi la Tribunal, soluţionarea acestor cazuri încă nu s-a 
terminat, eu cred că orice propunere care are loc trebuie să-şi urmeze cursul prun birocraţia 
actuală, şi să ajungă la masa consiliului, când îi vine rândul, după părerea mea, trebuie să 
fie legat cu celelalte propuneri anterioare. Eu nu am nimic împotriva denumirii unei zone 
din municipiu, cu tricolorul, pentru că putem fi ori români ori maghiari, avem tricolorul 
nostru, şi în propunere nu am auzit să se refere la careva dintre aceste tricoloruri, dar eu m-
aş simţi aşa, puţin dezamăgit, dacă am lua din libertatea noastră, prin această denumire. 
Deci, să lăsăm Piaţa Libertăţii aşa, Piaţa Libertăţii, fără să ciuntim din libertate. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Doamna Pârvan, 
dacă...” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Îi răspund domnului Bálint, 
printr-o glumă. Dacă am fi de acord să se numească Piaţa Tricolorului, s-ar supăra balaurul. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Domnul József 
Álmos-Zoltán.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu 
doar atât vreu să spun că această denumire are tradiţie de când s-a realizat această piaţă, de 
la începutul secolului al XIX-lea are numele de Piaţa Libertăţii, şi aceasta nu are niciun 
caracter naţional, etnic, aşa că nu văd de ce ar fi necesară schimbarea denumirii. De altfel, 
denumirea unor străzi şi pieţe intră în atribuţiile Comisiei de atribuire denumiri. (lb.r.): 
Deci, am spus că această denumire a Pieţei Libertăţii este o denumire tradiţională încă din 
secolul al XIX-lea şi nu are deloc un caracter naţional, sau etnic, această denumire, şi nu 
sunt deloc de acord cu schimbarea, nici măcar o parte din această piaţă. Pe de altă parte, 
problema denumirii străzilor şi pieţelor şi a instituţiilor şi aşa mai departe, aparţine 
Comisiei de atribuire a denumirii străzilor. Comisia respectivă trebuie să propună şi să 



 

 

discute această problemă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna Pârvan, dacă mai aveţi. La Diverse. Mulţumesc. Domnul Mikós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
spun doar că problema zonei din faţa Prefecturii nu va fi rezolvată de faptul că o botezăm 
„Tricolor”, ci ar trebui rezolvată acolo problema Planului Urbanistic Zonal, pe care 
Prefectura a împiedicat-o. Aceea ar fi rezolvarea, şi nu redenumiri de acest fel. Se pare că 
instituţia Guvernului are nevoie, în permanenţă, de subiecte fierbinţi, în ceea ce priveşte 
situaţia pieţei. Nu consider că este corect, şi ar trebui să rezolvăm problema, să găsim 
soluţii, pentru ca acea situaţie, să poată intra în vigoare PUZ-ul pe care l-a adoptat 
Consiliul Local, în forma în care l-a adoptat. (lb.r.): Foarte pe scurt, în limba română. Nu 
cred că problema pieţetei, pieţei din faţa Prefecturii se rezolvă prin noi denumiri, acest 
lucru se poate rezolva exclusiv prin remedierea situaţiei PUZ-ului care a fost atacat de 
către Prefectură, credem că asta ar trebui să fie tema principală de discuţie, şi nu schimbări 
de denumiri. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai e vreo 
intervenţie, ceva. Da. Să supunem la vot, atunci.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb. r.): „Deci, încă o dată spun. Cei 
care votează „da” sunt pentru schimbarea denumirii, iar cei care votează „nu”, sunt pentru 
păstrarea denumirii actuale.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Supun la vot.” 
 Se votează cu 3 voturi pentru (Cochior Andrei, Comăneci Liviu Vasile, Pârvan 
Rodica), şi 14 voturi împotrivă. 
 „Doamna Pârvan, la Diverse.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am o treabă serioasă, de data asta, 
Asociaţia de Proprietari nr. 16, Zona Şugaş, stimate domnule primar, vă roagă prin 
intermediul meu, dacă se poate, să daţi curs acelei hotărâri a şedinţei comandamentului din 
noiembrie 2015, prin care s-a hotărât ca în planul anual să fie incluse şi cele două scări. 
Am adresa la mine, C şi H de la blocul 3. Dânşii reclamă că vine iarna imediat, şi subsolul 
celor două scări este inundat, cunoaşteţi problema, că am mai discutat-o, că a cui e, că e a 
strada, a noastră, a oraşului, şi în consecinţă, vă cere sprijinul susţinut pentru începerea 
finalizării hotărârii luate, ştiind că se apropie perioada ploioasă, şi că sigur vor fi mari 
probleme. Dacă puteţi da locuitorilor o speranţă, sau ştiu eu, speranţa moare ultima, un 
cuvânt vis-a-vis de această hotărâre a şedinţei comandamentului, dacă se va realiza sau nu, 
această lucrare. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Vă mulţumesc. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb. r.): „ Am avut o discuţie cu 
domnul director de la Gospodăria Comunală, cu domnul Fejér, cu domnul Czimbalmos 
care, la rândul său, cunoaşte foarte bine această problemă, iar dânsul a spus că a răspuns de 
cel puţin două ori la adresele venite din partea domnului preşedinte al asociaţiei de 
proprietari, în care a specificat foarte clar că este obligaţia asociaţiei de proprietari, să facă 
această investiţie, şi nu există posibilitatea ca Primăria să investească aceşti bani, fiind 
vorba despre o asociaţie de proprietari, nefiind vorba despre o chestiune a domeniului 
public, deci am primit chiar în luna august o nouă solicitare din acest punct de vedere, 
motiv pentru care am convocat o şedinţă, şi am discutat această problemă, şi în cel mai 



 

 

scurt timp posibil, vor primi, încă o dată, un răspuns scris, şi semnat şi de mine, nu numai 
de domnul Czimbalmos, dar răspunsul va fi identic. Deci, nu se poate face, nu se poate 
realiza această investiţie de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Deci, domnul 
Fejér a fost rugat să verifice despre ce este vorba, vă spun, am convocat o şedinţă pe acestă 
problemă, şi veţi primi, în foarte scurt timp, un răspuns în care, eu anticipez răspunsul, deci 
va fi că nu poate Primăria municipiului Sfântu Gheorghe să realizeze această investiţie, 
este obligaţia asociaţiei de proprietari. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Vă mulţumesc. Dacă 
mai are cineva, la Diverse? Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Vă mulţumesc. Pe scurt, aş dori să 
vă prezint activităţile Asociaţiei Sportive Sepsi SIC de anul trecut, şi din ultimii 4 ani, căci 
zilele trecute a expirat mandatul consiliului director, şi sunt de părere că, dacă s-a încheiat 
un ciclu, consider că trebuie făcută o scurtă raportare, în faţa consiliului, despre activităţile 
din anii precedenţi. În ceea ce priveşte anul trecut, bugetul total al Asociaţiei Sportive 
Sepsi SIC a fost de  2.243.211 lei, din care 1.850.000 lei din cotizaţii, iar 393.211 lei 
venituri proprii. La partea de cheltuieli, 1.952.183 lei, cheltuieli pe 2016, pentru cheltuieli 
salariale şi diferite alte cheltuieli materiale. În ultimii 4 ani, munca a decurs cu 
perseverenţă, în cadrul asociaţiei, pe scurt aş dori să raportez şi rezultatele, un campionat 
câştigat, obţinând titlul de campion, două victorii în Cupa României, două medalii de aur 
în cadrul Ligii I, trei clase de specialitate, am avut o clasă de atletism, care a funcţionat cu 
un singur atlet, în 2013 – 2014, dar asta a fost desfiinţată, căci atleta noastră a hotărât să se 
concentreze pentru Facultatea de Medicină, şi a renunţat la atletism, dar alături de baschet, 
avem şi echipa de handbal, am reuşit să începem acum 2 ani, şi să continue echipa de 
handbal feminin care are tradiţie, şi care se află la mijlocul clasamentului, cu rezultate 
satisfăcătoare. În cadrul asociaţiei, funcţioneză şi echipe de copii, 3 echipe, sub 10 ani, sub 
12 ani şi o echipă începătoare mixtă. Activităţile cu copiii sunt permanente, numărul 
copiilor înregistraţi este de 40, 50. în aceşti 4 ani, asociaţia a reuşit să obţină un autobus, 
am făcut tot posibilul pentru a fi prezenţi şi la alte evenimente, nu numai sportive, am 
vizitat şcoli, iar de Crăciun, cu caracter caritativ, am colectat cadouri pentru orfelinate. 
Această perioadă de 4 ani a trecut, mandatul Consiliului de Administraţie, iar la data de 22 
august a avut loc o nouă şedinţă, în cadrul căreia s-a acordat, pentru încă patru ani, 
mandate reprezentanţilor din consiliul director. Tankó Piroska va fi în continuare cenzor, s-
a prelungit mandatul, şi eu, la rândul meu, voi continua munca. Aş dori să mulţumesc 
Consiliului Local pentru sprijin, nu s-ar fi obţinut aceste realizări fără sprijinul membrilor 
fondatori, şi avem încredere că şi pe viitor vom continua această colaborare. (lb.r.): Foarte 
pe scurt şi în limba română, aş dori să prezint un scurt raport al activităţii Club Sportiv 
SEPSI SIC, în primul rând, pentru că a expirat mandatul de 4 ani al Consiliului Director, şi 
este un sfârşit de ciclu, moment în care trebuie să inventariem rezultatele notabile. 
Spuneam că, în această perioadă am reuşit să câştigăm Campionatul Naţional, deci 
medaliile de aur, anul trecut, am câştigat, în sezonul care s-a încheiat şi în cel precedent 
medaliile de aur în Cupa României, echipa a doua a echipei care evoluează în Liga I a 
câştigat, până acum, două medalii de aur şi una de argint. Avem grupe de copii, sub 10 ani, 
sub 12 ani şi o grupă mixtă pentru începători, cu aproximativ 50 de copii care sunt 
legitimaţi şi care învaţă baschetul. În afară de baschet avem secţia de handbal fete care 
funcţionează de 2 ani, am mai avut şi o secţie de atletism, dar la ora actuală nu mai 
funcţionează. Am avut tot felul de activităţi extrasportive, activităţi de educare, vizitare a 
şcolilor din oraş, şi activităţi sociale şi caritabile, în primul rând strângere de cadouri 
pentru copii şi nevoiaşi, am vizitat orfelinate şi aşa mai departe. Vreau să vă mulţumesc 



 

 

Consiliului Local, Primăriei pentru colaborarea din cei patru ani care au trecut, şi sperăm 
că şi în viitor vom colabora la fel de bine, şi vom aduce bucurii la fel de mari ca şi în anii 
precedenţi. Mandatul Consiliului Director, al preşedintelui şi al cenzorului a fost reînnoit 
conform hotărârii AGA pentru o perioadă de încă 4 ani. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Vă mulţumesc. Dacă 
mai e cineva? Nu. Vă mulţumim frumos pentru participare, şi o zi plăcută.” 
 
 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 octombrie 2016. 
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