
 

 

 
 
 
 
Nr. 9/2016 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 6 septembrie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Bucur Mirela-Liliana, Csatlos László, Jozsef 
Álmos-Zoltán, Kondor Ágota, Koréh Enikő-Zsuzsanna, Tischler Ferenc, 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. 1.362/01.09.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: 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.): „Să începem, să facem 
prezenţa, să vedem. Vă rog deschideţi aparatele de vot. Suntem prezenţi 13, în sală, din 21 
de inşi, şi dăm drumul la şedinţă. Vă citesc Ordinea de zi. Nu, nu. Doamna Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da, mulţumesc frumos. 
Nu-i nimic, voi spune în ambele limbi. Aş dori să propun pe Ordinea de zi a şedinţei de azi 
un punct D1, care se referă la transmiterea altor imobile în administrarea SEPSIIPAR 
S.R.L., iar în legătură cu Ordinea de zi, deoarece suntem 13 prezenţi, să lăsăm punctul 2 la 
sfârşit, poate mai vine un consilier, căci atât punctul 2, cât şi D1 necesită o majoritate de 
două treimi. Deci, solicit aceste două modificări. (lb.r.): Aş vrea să propun pe Ordinea de zi 
un punct D1, privind modificarea HCL nr. 218/2016 privind aprobarea transmiterii în 
administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din 
municipiul Sfântu Gheorghe, de asemenea aş propune ca punctul numărul 2 de pe Ordinea 
de zi să fie discutat la sfârşit, având în vedere că atât punctul D1, cât şi punctul 2 necesită 
cel puţin 14 voturi pentru aprobare, deci două treimi, având în vedere că suntem 13 
persoane, poate mai vine cineva, şi putem discuta şi aceste teme. Dacă nu, nici nu 
discutăm, că nu are rost. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Supunem la vot cele 
două propuneri separate. Dacă sunteţi de acord. Deci, punctul 2, şi D1. Cine este de acord 
cu introducerea punctului D1 pe Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, lipsind de la vot Magyarosi Imola-Piroska.  
 „Şi acum, punctul numărul 2, discutarea punctului 2 la sfârşit. Dacă sunteţi de 
acord.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, lipsind de la vot Magyarosi Imola-Piroska.  
 „13 sunt pentru. Dacă la Diverse, doriţi să vă înscrieţi? Mulţumesc. Supun la vot 
Ordinea de zi. Avem 6 proiecte. Dacă sunteţi de acord.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, lipsind de la vot Magyarosi Imola-Piroska.  
 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 Muzeul Naţional Secuiesc. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „În data de 15 
septembrie, artistul plastic Vinczeffy László ar deschide un vernisaj la Muzeul Naţional 
Secuiesc. La acest eveniment am contribui cu suma 9.855 lei, bani care, dacă aprobăm, pot 
fi folosiţi la editarea catalogului privind munca domnului Vinczeffy László. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă...Da, domnul 
Debreczeni.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulţumesc. Deci, suma este 
fără TVA, deci suma întreagă este de 11.826 lei. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai este cineva? 
Supunem la vot.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Magyarosi 
Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 240/2016. 
 „Punctul 2 am zis că-l lăsăm mai la urmă. Proiectul numărul 3.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
indicatorilor aprobaţi prin HCL 154/2016 pentru obiectivul de investiţii: „Construire casa 
mortuară la Chilieni” judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Foarte greu am 
discutat cu proiectantul Casei mortuare din Chilieni, această ultimă modificare priveşte 
majorarea sumei cu aproximativ 10.000 lei, ceea ce este necesar pentru un paratrăznet. 
Proiectul iniţial prevedea ca paratrăznetul bisericii, având în vedere că va fi lângă biserică, 
Casa mortuară, poate avea efect şi asupra Casei mortuare, însă ISU nu a aprobat, deci 
sperăm că este ultima modificare, şi putem da la execuţie, licitaţie pe execuţie acestei Case 
mortuare la Chilieni. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă cineva doreşte 
să intervină? Dacă nu, supunem la vot.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Magyarosi 
Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 241/2016.  
 „13 voturi. Trecem la punctul numărul 4.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de 
administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Având în vedere că 
sunt 20 de instituţii, pe instituţie voi spune câte locuri sunt, voi spune pe cine propunem 
noi, şi eventual ce alte propuneri mai sunt, şi eventual să facem votarea. Grădiniţa Benedek 
Elek. O propunem pe doamna Magyarosi Imola-Piroska. Este un singur loc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, supunem la vot.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „La Grădiniţa Csipike 
este un loc, şi o propunem pe Kondor Ágota.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Grădiniţa Csipike a 
fost prezentată. Dacă mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu, supun la vot.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Grădiniţa Gulliver, 1 
loc, Miklós Zoltán.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, supunem la vot.” 



 

 

 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Hofehérke, 1 loc, 
Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, să trecem la vot.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „La Ady Endre avem 2 
locuri, propune pe domnii Cochior Andrei şi Csatlos László.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Vă rog să votaţi. Separat. Cochior Andrei. Să votăm pentru el.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Pentru domnul Csatlos László, vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Şcoala Gimnazială 
Gödri Ferenc, 2 locuri, Cserey Zoltán, şi Koréh Enikő-Zsuzsanna.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Votăm pentru domnul 
Cserey. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 „Să votăm şi pentru doamna Koréh Enikő-Zsuzsanna. Vă rog să votaţi.”  
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Néri Szent Fülöp, 1 
loc, Kondor Ágota.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, să votăm pentru Kondor Ágota.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Nicolae Colan, 3 
locuri, îi propunem pe Csatlos László, Kelemen Szilárd-Péter şi Pârvan Rodica. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, Să votăm pentru domnul Csatlos László, vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 „Mulţumesc. Acum, pentru Kelemen Szilárd-Péter” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Urmează doamna Pârvan Rodica.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Váradi József, 2 
locuri, Koréh Enikő-Zsuzsanna şi Miklós Zoltán.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, Să votăm pentru Koréh Enikő-Zsuzsanna.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 „Mulţumesc. Acum, pentru Miklós Zoltán, vă rog să votăm” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Colegiul Naţional 
Mihai Viteazul, sunt 3 locuri, aici este o modificare, doamna Pârvan nu doreşte, a trebuit să 
modific faţă de ceea ce aţi văzut pe internet, aşa că a rămas Bucur Mirela-Liliana, Cochior 
Andrei, Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, să votăm pentru Bucur Mirela-Liliana.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Acum, pentru Cochior Andrei, dacă nu sunt obiecţii, să votăm.” 



 

 

 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Şi a treia persoană, domnul Zsigmond József.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Székely Mikó, 3 
locuri, József Álmos, Debreczeni László, Tischler Ferenc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, să votăm pentru József Álmos. ” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 „Mulţumesc. Acum, pentru Debreczeni László” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Şi a treia persoană, domnul Tischler Ferenc. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Liceul Teologic 
Reformat, 3 locuri, Bálint József, Ambrus Zsombor, Miklós Zoltán.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri? Dacă nu, să votăm pentru Bálint József.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 „Mulţumesc. Acum, pentru Ambrus Zsombor” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 „Şi a treia persoană, domnul Miklós Zoltán. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m., r.): „Liceul Teoretic Mikes 
Kelemen, 3 locuri, Koréh Enikő-Zsuzsanna, Zsigmond József, Kolcza István.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt obiecţii sau 
alte propuneri? Dacă nu, să votăm pentru Koréh Enikő-Zsuzsanna.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. A doua persoană, Zsigmond József” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 „Şi a treia persoană, domnul Kolcza István.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Liceul de Arte Plugor 
Sándor, 3 locuri, Bucur Mirela-Liliana, Székely Kincső, Magyarosi Imola-Piroska.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt obiecţii sau 
alte propuneri? Dacă nu, să votăm pentru Bucur Mirela.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Acum, pentru Székely Kincső” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Şi a treia persoană, Magyarosi Imola-Piroska. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Liceul Tehnologic 
„Berde Áron”, 3 locuri, Ambrus Zsombor, Csatlos László, Debreczeni László.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt obiecţii sau  
alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot. Să votăm pentru Ambrus Zsombor.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Acum, pentru Csatlos László” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.   
 „Şi a treia persoană, Debreczeni László. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Liceul Tehnologic 



 

 

Constantin Brâncuşi, 2 locuri. Comăneci Liviu-Vasile, Kelemen Szilárd-Péter” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri sau obiecţii? Dacă nu, să votăm pentru Comăneci Liviu-Vasile. Da, doamna 
Pârvan, poftiţi.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Vă rog să se consemneze în 
Procesul – verbal, următoarea afirmaţie pe care o fac. Voi închide microfonul şi nu voi vota 
nici cu „da”, nici cu „nu”, şi nici abţinere, şi voi înainta domnului primar o adresă prin care 
îmi voi manifesta protestul pentru faptul că, fără să facă niciun fel de investigaţie, pur şi 
simplu a dispus înlăturarea mea din Consiliul de Administraţie de la Brâncuşi. Deci, voi 
închide, şi nu voi vota, şi când se întoarce, eu deja îi scriu adresa, şi voi avea şi o discuţie 
cu dânsul, pentru că asta se numeşte trafic de influenţă. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Doamna?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.,lb.m.): „Deci, domnul primar 
poate să propună pe oricine, şi consiliul decide. Acum, în plen, putem să avem şi alte 
păreri, şi alte propuneri pe care le putem dezbate, şi sigur, votul final decisiv este al 
Consiliului Local.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Doamna Pârvan 
Rodica, mai doriţi?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu doresc niciun fel de propunere, 
am spus doar că eu personal nu votez, şi restul urmează să rezolvăm, pentru că există şi 
lege. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Supun la vot. Primul 
nume este Comăneci Vasile.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală, d-na Pârvan 
nu votează.  
 „Al doilea este Kelemen Szilárd-Péter” 
 Se votează cu 11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, 1 consilier nu a votat lipsind din 
sală, d-na Pârvan nu votează.  
 „11 voturi.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Liceul Tehnologic 
Puskás Tivadar. 2 locuri. Bálint József, Zsigmond József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri sau obiecţii? Dacă nu, să votăm pentru Bálint József.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Acum, pentru Zsigmond József. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Liceul Tehnologic 
Kós Károly, 2 locuri. Cserey Zoltán, Kolcza István” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri sau obiecţii? Dacă nu, să votăm pentru Cserey Zoltán.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Acum, pentru Kolcza István”. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Clubul Sportiv Şcolar. 
2 locuri. Comăneci Vasile-Liviu şi Tischler Ferenc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri sau obiecţii? Dacă nu, vă rog să votăm pentru Comăneci Vasile-Liviu.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Mulţumesc. Acum, pentru Tischler Ferenc.” 



 

 

 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Palatul Copiilor 
Sfântu Gheorghe. 1 loc, József Álmos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri sau obiecţii? Dacă nu, să votăm pentru József Álmos.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Supun la vot întreaga hotărâre. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat 
lipsind din sală (Magyarosi Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 242/2016.  
 „Mulţumesc. Şi acum, să trecem la punctul numărul 5.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administrație ale instituţiilor 
de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Deci, în consiliul 
administrativ al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, o propunem pe doamna 
consilier Kondor Ágota, în consiliul administrativ al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu 
Gheorghe, d-na consilier local Pârvan Rodica, şi în consiliul administrativ al Casei de 
cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, îl propunem pe domnul Zsigmond József, 
consilier local.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt şi alte 
propuneri sau obiecţii? Dacă nu, să votăm pentru Kondor Ágota, la Teatrul „Tamási 
Áron”.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Să votăm pentru d-na consilier local Pârvan Rodica în consiliul administrativ al 
Teatrului „Andrei Mureşanu”. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Şi acum, să votăm pentru domnul consilier Zsigmond József, pentru consiliul 
administrativ al Casei de cultură „Kónya Ádám”. Vă rog.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Acum, întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Magyarosi 
Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 243/2016. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului 
Consultativ al Căminului „Zathureczky Berta”.Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „În cadrul Consiliului 
Consultativ al Căminului „Zathureczky Berta” se desemnează d-na Székely Kincsö ca 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. După ce vom vota, o 
să-l rog pe domnul preşedinte să supună la vot o pauză de maximum 10 minute, am vorbit 
acum cu doamna consilier Magyarosi Imola-Piroska, ştim că are copil mic, sugar, acum s-a 
dus soţul acasă, şi în maxim zece minute poate să vină, ca să vorbim şi cele două puncte de 
pe Ordinea de zi. Mulţumesc.”   
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Supun la vot 
desemnarea doamnei Székely Kincső.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală.  
 „Acum, supun la vot întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Magyarosi 
Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 244/2016. 



 

 

 „La fel, ce-a spus doamna, să luăm o pauză de 10 minute. Dacă sunteţi de acord, vă 
rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Magyarosi 
Imola-Piroska). 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, 
monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Da, dorim să operăm 
nişte modificări în ceea ce priveşte încăperile date în chirie din acest palat. În “Palatul 
Beör”, Partidul Civic Maghiar renunţă la nişte încăperi şi acestea vor fi date în chirie 
Partidului Popular Maghiar din Transilvania.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt obiecţii? 
Da, da, da. Eu vroiam doamnă, doar atâta, domnilor. Clădirea asta, din punct de vedere 
istoric, de unde vine? Că donăm, facem, dregem. Facem la fel ca şi cu retrocedarea. Dăm. 
Sunt de acord să dăm. Dar, în ce stare este clădirea? Cine va renova? Pe banii cui o va 
repara?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Clădirea nu necesită 
renovare, spaţiile sunt folosibile, şi până acum a fost Partidul Popular Maghiar în acea 
încăpere care, la care acum a renunţat, şi prin chirie, tot aşa, pe perioada determinată, 
oricum, se va muta în locul PCM, PPMT. Deci, şi ei plătesc chirie, şi utilităţile pe care le 
consumă.” (spune şi în limba maghiară). 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă mai sunt şi alte 
obiecţii? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, şi 2 voturi împotrivă (Cochior Andrei, Pârvan 
Rodica). 
 „Nu a trecut punctul 2. Trecem la D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr. 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a 
imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m., r.): „Dorim să modificăm, să 
actualizăm HCL 218, două poziţii cadastrale n-au apărut pe vechea hotărâre, acum 
modificăm, corectăm, ca mâine să se poată prezenta domnul Zsombori la Bucureşti, pentru 
depunerea actelor, în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă sunt obiecţii? 
Dacă nu, supunem la vot. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
245/2016.  
 
 DIVERSE: 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Dacă la Diverse, sunt 
probleme? Staţi aşa. Aş avea eu, câteva probleme, văd că se repetă. Şi atunci am făcut o 
greşeală, că am acceptat să fiu consilier, mai bine stau şi beau o cafea şi joc table. 
Domnilor, aş vrea să vă supun atenţiei două lucruri, pe care n-a trecut foarte mult timp, şi 
am depus jurământul, toată lumea am jurat pe tricolor, am jurat pe Biblie. Da? Dacă am 
jurat pe Biblie, eu sunt de acord, oriunde mă cheamă primarul sau îmi dă dispoziţie că te 
duci acolo şi acolo, mă duc să execut ordinul, pentru că aşa-mi place mie. Dar n-am înţeles, 
când este ziua naţională, când este ziua eliberării, n-am înţeles că de ce nu participăm toţi? 



 

 

Iar la fel, n-am înţeles, din partea Primăriei, când în Primul Război Mondial, şi vă dau lista, 
dacă doriţi, că am lucrat la ea, au căzut şi maghiari, şi dacă nu respectăm eroii noştri, cele 
330.000 de eroi care  s-a putut descifra, pe cine respectăm? Ce facem? Mai mergem acolo, 
aşa este, dar de ce nu merge şi primarul? Sau, dacă primarul este în concediu, avem 
doamna viceprimar, mergem alături de ea, cum să nu, mergem alături de ea, sunt de acord. 
Dacă spune că mâine merg acolo, sunt de acord, am înţeles. Sunt alături de ea. Şi atunci, 
trag următoarea concluzie: aţi vorbit aici de Piaţa Libertăţii. Da? Aşa am înţeles eu. Nici nu 
m-am implicat, nici nu am fost aşa atent. Am fost de acord să facă Piaţa Drapelului 
Românesc. Da? Păi dacă a zis Piaţa independenţei sau Libertăţii, atunci haideţi toată 
lumea. Când e sărbătoare naţională, dacă respectăm Constituţia României, atunci toţi să 
fim alături unul de altul. Eu nu doresc să merg   fără dumneavoastră, nicăieri. Aţi văzut şi 
cu Monumentul Eroilor, aţi văzut şi cu Monumentul Ostaşului Român, nu accept 
comentarii că ăla repară, că ăla face. Că păţim ştiţi cum? Ca şi cu drapelul românesc de pe 
Primărie.  Atâţia ani nu a trăznit în Primărie, şi ne-am trezit noi acuma că trăzneşte în 
Primărie, trăsnetul, sau nu ştiu ce. Haideţi să fim uniţi. Dacă vreţi. Dacă nu, spuneţi, voi 
veniţi, că şi aşa sunteţi minoritari, şi tot facem ce vrem. Nu-i frumos. Eu cred că,  de câte 
ori aţi solicitat ceva, eu am fost prezent. Întotdeauna. Aţi spus să merg acolo, am înţeles, 
am mers acolo. Dar nu-i frumos să nu fim împreună. Pentru că, dacă mergeţi la 
Mausoleumul de la Mărăşeşti, Oituz, Soveja, vedeţi acolo numele scris frumos ale ostaşilor 
români, chiar maghiari, polonezi, saşi, şi aşa mai departe. Şi haideţi să ne respectăm eroii. 
Nu? Dar aşa, nu ştiu, n-am înţeles nimica, daţi-mi voie, că eu trag o singură concluzie, i-
am spus rândul trecut şi domnului primar, ce doresc eu, şi trebuie să spună – sunteţi patru 
români, ori veniţi ori nu veniţi, degeaba veniţi, şi atunci să ştim un lucru. Nu vă supăraţi pe 
mine. Oriunde dacă mă invitaţi, eu sunt prezent. Am renunţat pentru operaţie, pentru ochii 
mei, ca să vin. M-a anunţat cu o zi înainte. Dacă scoatem Biblia, scrie 3 – 5 zile, dar eu m-
am mulţumit că m-a anunţat când seara trebuia să plec, telefonul a sunat la patru. Ce ziceţi 
de treaba asta? De ce nu suntem împreună prezenţi la asemenea manifestări? Defilează 
armata, nu? Cum respectăm noi atunci, Constituţia României? Ce scrie în Constituţia 
României? Armata este voinţa poporului. Şi dacă e voinţa poporului, toţi contribuim acolo, 
nu? Haideţi să vedem ce facem? Eu doresc să plec, i-am spus şi doamnei Pârvan, pentru că 
am înţeles eu că e un obicei. Trimitem, şi mergeţi dumneavoastră, că noi facem coroana de 
flori. Nu-i frumos. Haideţi să ne unim, dacă vrem. Eu am zis, vreau unitate, nu dezbinare. 
Asta am vrut. Nu mă interesează ce gândeşte altul. Nu m-aţi auzit, şi o să jur pe ce vreţi 
dumneavoastră, că în 4 ani de zile, în 3 ani, dacă mă ambiţionez, învăţ limba maghiară. 
Învăţ. Dar nu se poate aşa ceva, să nu fim uniţi. Nu se poate. Nu cred. Nu concep lucrurile 
astea. Deci, suntem împreună, atunci cu mâna pe inimă vă spun, că orice se poate întâmpla, 
noi.. gata suntem. Nu se poate. Dacă mai este cineva, cu altă propunere, ca să mă 
contrazică.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.,lb.r.): „Aş dori să răspund 
doar scurt, într-o propoziţie. Deci, eu am trăit acele vremuri, când era obligatorie prezenţa 
la nişte comemorări, evenimente, şi nu-mi doresc să revină acele timpuri. Voi fi prezentă la 
acele evenimente la care sufletul meu îmi dictează aşa. De aceea am jurat pe Biblie. De 
altfel, pentru două zile am avut dispoziţie din partea domnului primar, ieri şi astăzi, 
serbarea este pe data de 8, nu ştim dacă va fi domnul primar, nu va fi, deocamdată nu am 
dispoziţie pentru data de 8 septembrie, şi eu execut, deci viceprimarul execută ordinele 
primite de la domnul primar.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Am înţeles, am 
înţeles. Mulţumesc frumos. Rămâneţi dumneavoastră,...ce am discutat cu domnul primar, e 
semnat de mine, nu este nimic, de asta toată lumea trebuie să vină. Vă mulţumesc pentru 



 

 

atenţie. Mă scuzaţi, poftiţi domnul.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Vă mulţumesc. Ştiţi, domnule 
Cochior, în momentul în care noi am depus jurământul, punând mâna pe Biblie, noi am 
jurat că în exercitarea atribuţiilor pe care o să le avem ca şi consilieri locali, o să respectăm 
Constituţia şi legile ţării. Şi o să apărăm interesele locuitorilor Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Asta am jurat, şi cred că asta este datoria noastră să facem. Nu cred că faceţi 
cuiva o favoare să veniţi la şedinţele la care suntem convocaţi. Asta este obligaţia noastră, 
pentru asta ne-am asumat acest rol, şi asta trebuie să facem 4 ani. Să venim la şedinţe, să 
luăm decizii respectând legile ţării, şi apărând interesele locuitorilor municipiului. Acest 
lucru nu are nimic de-a face cu să fim prezenţi la toate manifestările care sunt organizate în 
această ţară. Probabil că am putea participa la aceste manifestări dacă am simţi puţin mai 
mult respect, noi, comunitatea maghiară din România. Au trecut 98 de ani de la 
promisiunile de la Alba Iulia, promisiuni care nici până în ziua de azi nu au fost respectate. 
Constituţia României spune că România este stat naţional. Dacă este stat naţional, noi, 
minoritarii maghiari, un milion şi jumătate, cine suntem? Ce suntem? Obişnuieşte domnul 
primar să spună acest lucru, şi are perfectă dreptate. Dacă România este stat naţional, 
atunci noi cine suntem? Limba maghiară nu este declarată ca fiind limbă oficială, măcar 
regională, deşi sunt peste un milion de oameni care vorbesc această limbă. Deci, e vorba 
despre empatie, este vorba de respect. În relaţia dintre statul român şi minoritatea 
maghiară. Şi doamna viceprimar are perfectă dreptate când spune că prezenţa la aceste 
manifestări e o treabă a conştiinţei fiecăruia, până la urmă, şi are perfectă dreptate. Deci, 
cam aşa stă treaba din punctul meu de vedere, nu cred că, prin faptul că noi suntem 
consilieri locali, avem obligaţii de acest gen, ca să participăm la tot felul de evenimente şi 
manifestări. Participăm, da, participăm, acolo unde credem că e locul nostru. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „O secundă. Domnul 
meu drag, eu văd că dumneavoastră sunteţi aprins. Vă rog frumos. Luaţi Constituţia 
României din 1923. Şi dacă doriţi, vă dau eu Stăpânii Europei din 1600. N-am făcut-o eu, 
ci cercetătorii care au lucrat timp de zece ani de zile, din 12 ţări. Stăpânii Europei din 1600. 
Deci, ceea ce aţi vorbit dumneavoastră, pe mine mă cam surprinde, dar am învăţat un 
singur lucru, luaţi Constituţia României din 1923, şi eu vă aduc, dacă doriţi, vi-o dau eu să 
citiţi, şi atunci vă lămuriţi. La multe lucruri vă lămuriţi, foarte multe lucruri vă lămuriţi. 
Îmi pare rău, dar trebuie să spun, eu sunt omul care spun la oricine, şi pentru asta, dacă aţi 
vorbit aşa,  ......(nu se înţelege) instituţiile statului român, din judeţul Covasna, să vedem 
unde este discriminarea, că aţi afirmat asta. Şi mă deranjează lucrul acesta, să ştiţi. Să 
vedem cine nu şi-a făcut treaba. Pentru că nicio instituţie a statului român nu vine să ia 
bani, şi să iasă la pensie, dar sunt ai noştri străbuni, părinţi, şi-ai dumneavoastră, şi ai mei, 
şi a altuia, care a muncit pe la CAP, şi pe unde, nu ştiu ce, şi dacă se îmbolnăveşte, nu are 
bani să se trateze. Vă mulţumesc. Mă oblig să vă aduc Constituţia României din '23. Vă 
mulţumim.” 
  
 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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