
 

 

 
 
 
 
Nr. 11/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 
 Încheiat azi, 29 septembrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare 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 Székely Kincső, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba. 
 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. 1.398/23.09.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Vă rugăm deschideți 
aparatele, să putem începe. Vă rugăm deschideți aparatele, să vedem prezența. Doamna 
Pârvan, vă rugăm deschideți aparatul. Domnul Kelemen, deschideți aparatul. Cine n-a mai 
deschis? Dăm drumul. Vă mulțumesc. Să începem ședința de astăzi. Ordinea de zi conține 
17 proiecte și dacă sunteți de acord cu aceste 17 proiecte. A...Dacă mai are cineva de 
adăugat ceva, la Ordinea de zi? Domnul primar lipsește, că e plecat, și poate ajunge mai 
târziu, deci nu așteptăm, că...domnul Miklós, vă rugăm să poftiți aici, domnul Miklós. Sau 
acolo, foarte bine. Dacă nu sunt alte probleme, alte propuneri? Poftiți, la Diverse. La 
Ordinea de zi? Domnul Miklós.”  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Deoarece materialul puctului 2 nu 
a fost postat pe internet, propun retragerea acestuia de pe Ordinea de zi, și aș mai propune 
alte 4 puncte noi pe Ordinea de zi, D1, D2, D3 și D4, D1 cu privire la amplasarea unui 
panou publicitar, D2 rectificare bugetară, D3, cu privire la încheierea unui contract de 
parteneriat cu Asociația Diakonia și cu Școala „Gödri Ferenc”, și D4 cu privire la 
reabilitarea Bisericii Unitariene din Chilieni. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Dacă mai 
sunt și alte propuneri? Alte intervenții? Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru 
Ordinea de zi? Da. Și D1, și până la ...așa. Pentru D1. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Pentru D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Pentru D3, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Pentru D4, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc. Și-acuma, Ordinea de zi, toată s-o votăm, dacă sunteți de acord, sau 
dacă mai dorește cineva, să completeze ceva. La Diverse, stați așa, că după aia ne băgăm la 
Diverse. A...Doamna Pârvan, doamna Bucur, și domnul. Da, da. Dacă nu, dăm drumul la 
primul proiect. (începe să citească primul punct de pe Ordinea de zi, dar i se atrage atenția 



 

 

că nu s-a votat Ordinea de zi, în întregime) 
 Se supune a vot Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Primul proiect.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind încheierea 
unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Fabatka” în vederea organizării şi finanţării 
evenimentului „Manus - Întâlnirea romilor din cartierul Őrkő. Prezintă: Miklós Zoltán, 
consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Am dori să 
încheiem un contract de asociere cu Asociaţia „Fabatka”, pentru organizarea evenimentului 
„Manus - Întâlnirea romilor din cartierul Őrkő”, care va avea loc în perioada 1-2 octombrie 
2016. Bugetul total al evenimentului este de 10.000 lei, iar municipalitatea alocă 8.000 lei, 
din această sumă, iar din suma cu care participă Consiliul Local se vor achita muzicienii și 
sonorizarea. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Acest 
proiect a trecut și în Comisia de specialitate 1, 3 și 5. Da, supunem la vot. Cine este pentru 
primul proiect?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
254/2016. 
 ”Proiectul numărul 2 privind...(i se atrage atenția că acest proiect s-a retras de pe 
Ordinea de zi). S-a retras? Așa. Proiectul numărul 3.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.10.2016. Prezintă: Miklós 
Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Am dori să 
modificăm organigrama și statutul de funcții al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din 
municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.10.2016. Se înființează un post de asistent 
medical la Grădinița cu Program Prelungit „Árvácska”, și se transformă un post de 
administrator, gradul I cu studii medii, în inspector de specialitate, gradul II, cu studii 
superioare. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Acest proiect a fost 
dezbătut și în Comisiile 1, 3 și 5 și este votat în unanimitate. Supun la vot, dacă sunteți de 
acord, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
255/2016. 
 „18 pentru, atâția suntem. Proiectul numărul 4.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 
şcolar 2016-2017. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Prin acest 
proiect de hotărâre, am stabili cuantumul burselor pe categorii şi numărul de burse ce se 
pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu 
Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017. Astfel, bursele de performanță ar fi de 150 lei pe lună, 
bursele de merit ar fi 100 lei pe lună, 35 lei pe lună, bursele de studii, iar bursele de ajutor 
social ar fi de 60 de lei pe lună. Bursele de performanță se acordă unui procent de 0,3% din 



 

 

numărul total al elevilor, bursele de merit unui procent de 1% din numărul total al elevilor, 
bursele de studiu, în procent de 1,5% din numărul total al elevilor, iar bursele de ajutor 
social,, unui procent de 3,5% din numărul total al elevilor. Sumele sunt identice cu cele de 
anul trecut, sunt mai mari decât sumele pe care le acorda statul, iar criteriile de acordare 
vor fi stabilite de consiliilde de conducere ale școlilor. Mulțumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Comisiile 1, 4 și 5 au 
dezbătut proiectul. Dacă sunt şi alte...Dacă nu, supunem la vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
256/2016. 
 „Mulţumesc. Proiectul numărul 4.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
imobilui proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul 
Frumos nr. 5, bl.6, sc B, ap. 11, către chiriaşul Tătar Cornel-Antal. Prezintă: Miklós Zoltán, 
consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Chiriașul 
Tătar Cornel-Antal, din cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl.6, sc B, ap. 11, ne-a semnalat că 
ar dori să cumpere imobilul cu suprafața de 47,67 mp în care locuiește, iar în baza evaluării 
realizate, valoarea acestui imobil este de 5.880 euro. Acest proiect de hotărâre se referă la 
vânzarea directă a acestui imobil, la această valoare. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Comisiile 1, 2 și 5 au 
avizat favorabil proiectul, așa că supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
257/2016. 
 ”Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 6.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea fără 
licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, 
modificarea contractului de concesiune nr. 31398/2016, precum şi reglementarea situaţiei 
juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenuri alăturate. Prezintă: 
Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Sunt proiecte 
de hotărâre obișnuite, în situațiile în care municipalitatea asigură terenul pentru accesul de 
intrare. Și în acest caz, este propusă perioada de 5 ani pentru contractul de concesiune, 
prețul fiind cel cu care ne-am obișnuit, de 5 euro/mp/an. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect. Dacă nu sunt alte propuneri, probleme, 
atunci supunem la vot. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
258/2016. 
 ”18 voturi pentru. Proiectul numărul 7.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind declanşarea 
procedurii de departajare pentru atribuirea a 13 autorizaţii taxi disponibile pentru 
transportul de persoane în regim de taxi.  Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. În 2014 am 
stabilit numărul maxim de autorizații taxi la 200, în prezent am mai putea elibera încă 13 
autorizații taxi, pentru a avea acest număr de 200, căci anul trecut 36 de autorizații au fost 
solicitate, dar au fost ridicate doar 28, și astfel s-au obținut încă 5, astfel că, prin acest 
proiect de hotărâre am dori să declanșăm procedura de departajare pentru atribuirea a 13 
autorizaţii taxi disponibile. Mulțumesc frumos.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil, supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
259/2016. 
 „Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 8.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2016. 
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. În anul 2016 a 
apărut Ordonanța de Urgență Guvernamentală nr 34, conform căreia, de acum înainte,  
cheltuielile salariale ale angajaților căminului vor fi incluse în costurile lunare de 
întreținere ale persoanelor vârstice. Prin acest proiect, dorim să realizăm acest lucru, dar aș 
dori să subliniez faptul că bugetul Căminului „Zathureczky Berta” rămâne neschimbat, 
contribuția municipalității rămâne aceeași, este o modificare formală care nu are 
repercursiuni asupra contribuției municipiului sau asupra funcționării Căminului 
“Zathureczky Berta”. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile 1, 3 și 5 au avizat favorabil, supunem la vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
260/2016. 
 „Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 9.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Pentru 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, s-a deschis linia de finanțare la 
Programul Operativ Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, 
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, pentru izolarea termică a blocurilor, și am dori să 
aplicăm, dar trebuie să aprobăm Regulamentul pentru stabilirea criteriilor de prioritate în 
vederea înscrierii blocurilor de locuințe în programul local de creștere a performanței 
energetice.Procentul de 60% din cuantumul valoarii lucrărilor este finanțat de UE, 25%  
este suportat de Asociațiile de proprietari, iar 15% este contribuția cu care participă 
municipalitatea. Conform proiectului, familiile interesate trebuie să depună o garanție de 
300 lei, numărul acestora trebuie să fie de minim două treimi din totalul familiilor 
aparținătoare asociației de proprietari, după care urmează proiectarea, deviyul, și după 
aceea se poate vedea cât va fi valoarea lucrărilor, iar după aceea, familiile trebuie să 
semneze un nou acord care trebuie depus la Consiliul Local, prin care își asumă diferența 
de plată, defalcat pe luni, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare termică. Practic, 
despre asta este vorba în acest proiect de hotărâre. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim domnului 
Miklós. Întrucât comisiile 1 și 5 au aprobat favorabil proiectul, supunem la vot dacă sunteți 
de acord.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
261/2016. 
 ”Mulțumim frumos. Proiectul numărul 10.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 8/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 



 

 

Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii - Lunca Oltului, Sfântu 
Gheorghe”. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Vă rog să-mi 
permiteți să prezint punctele 10, 11, 12 și 13 împreună, căci fiecare din aceste 4 se referă la 
aprobarea Avizelor prealabile de oportunitate necesare la întocmirea unor documentaţii de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal. Punctul 10 este pentru Parcul Industrial şi servicii - Lunca 
Oltului, punctul 11 pentru str. Arcuşului – D.N. 12, punctul 12 pentru Ciucului/Grădină, iar 
punctul 13, pentru zona staţiei de epurare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim, domnule 
Mikós. Comisiile 2 și 5 au avizat favorabil proiectul, așa că supunem la vot proiectul 
numărul 10.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
262/2016. 
 ”Mulțumim. 18 voturi pentru. Dăm citire proiectului numărul 11.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 9/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ str. Arcuşului – D.N. 12, Sfântu 
Gheorghe”.Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Pentru că s-a 
prezentat, vă spun că Comisiile 2 și 5 au avizat favorabil proiectul, așa că supunem la vot 
proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
263/2016. 
 ”Mulțumim. Proiectul numărul 12.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 10/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială PUZ Ciucului Grădină” Sfântu 
Gheorghe.Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Comisiile 2 și 5 au 
avizat favorabil proiectul, așa că supun la vot proiectul 12. Cine este pentru?.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
264/2016. 
 „Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 6.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea HCL 
nr. 116/2006 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016 pentru 
întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” 
Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare), şi aprobarea Avizului de oportunitate 
nr. 7/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 
„Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare). Prezintă: 
Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Întrucât Comisiile de 
specialitate 2 și 5 au avizat favorabil proiectul, supunem la vot proiectul de la punctul 13.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
265/2016. 
 ”18 voturi pentru. Proiectul numărul 14.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. 
nr. 186/2016 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. 
MESAROS DAN 



 

 

 Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Prin HCL 
nr.186/2016, am fost de acord să cesionăm contractul de închiriere unei societăți, dar între 
timp, conducătorul societății ne-a semnalat că a câștigat un proiect și condiție exclusivă 
este aceea să nu aibă proprietăți pe teritoriul municipiului, sub nicio formă, astfel că am 
dori să revocăm această hotărâre și drepturile ar reveni lui I.I. MESAROS DAN.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Deoarece Comisiile 1, 
2 și 5 au avizat favorabil proiectul, supun la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
266/2016. 
 ”Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 15.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
programului de audienţe al consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Este vorba 
despre o obligație a consilierilor locali, conform legii, să aibă ore de audiențe, iar în anexa 
acestui proiect de hotărâre sunt specificate orele și locațiile unde consilierii locali ai 
Consiliului Local Sfântu Gheorghe au programul de audiențe. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Comisia 5 a avizat 
favorabil proiectul, așa că supunem la vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
267/2016. 
 „Mulțumim. 18 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 16.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru rectificarea H.C.L. 
nr. 233/2016 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: Miklós Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Trebuie să 
corectăm o greșeală formală, căci în anexa H.C.L. 233 a fost introdus greșit, practic, 
trebuie să corectăm cazarea, cu masa, deci este doar o greșeală formală, textuală.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Întrucât 
Comisiile 1, 4 și 5 au avizat favorabil proiectul, așa că supunem la vot proiectul. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
268/2016. 
 ”Mulțumim. 18 voturi pentru. Proiectul numărul 17.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna 
octombrie 2016. Prezintă: președintele de ședință. 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Se alege președinte de 
ședință pentru luna noiembrie 2016 domnul consilier Comăneci Liviu-Vasile, și în lipsa 
dumnealui, domnul Csatlos László. Vă rog să votați. Supun la vot proiectul.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Kelemen 
Szilárd-Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 269/2016.  
 ”Mulțumim. Trecem la D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind  închirierea prin 
licitaţie publică a unui teren în vederea amplasării unui panou de reclamă de tip totem. 
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier. 



 

 

 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Am dori să 
închiriem, prin licitație publică, un teren aflat la intersecția străzii Lt. Păiuș David și 
Ozunului, pentru amplasarea unui panou de reclamă de tip totem. Valoarea propusă este de 
5 euro/mp/lună, iar în anexă se poate găsi caietul de sarcini pentru desfășurarea licitației. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Întrucât Comisiile de 
specialitate 1, 2 și 5 au avizat favorabil proiectul, supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
270/2016. 
 „Mulțumim. 18 voturi pentru. Trecem la proiectul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Miklós Zoltán, 
consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este vorba 
despre rectificarea bugetului municipiului. Rectificăm bugetul cu suma de 145.000 lei, și la 
cheltuieli, la capitolul învățământ sunt câteva modificări. De asemenea, sunt câteva 
modificări la documentațiile privind unele obiective de investiții în ceea ce privește 
reabilitarea unor străzi. Mulțumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc. Comisiile 
1 și 5 au avizat favorabil proiectul, așa că supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
271/2016. 
 ”Mulțumim. Trecem la proiectul D3.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind  încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și 
Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și 
implementării în comun a programului „Școală după școală”. Prezintă: Miklós Zoltán, 
consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este vorba 
despre un contract de parteneriat între Fundația Creștină „Diakonia”, Școala Gimnazială 
„Gödri Ferenc” și Municipiul Sfântu Gheorhe, în vederea finanțării proiectului care a 
funcționat și anul trecut, prectic este vorba despre unele grupe „after school”, iar acest 
proiect se referă la anul următor școlar, 4 ore pe zi, 4 zile pe săptămână, timp de 9 luni, 
începând cu 1 octombrie. Consiliul Local finanțează 50 % din valoarea acestui proiect, asta 
reprezentând 102.270 lei. Cealaltă jumătate este asigurată din sprijin elvețian, prin 
Fundația Diakonia. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Întrucât cele 3 
Comisii 1, 4 și 5 au avizat favorabil proiectul, supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
272/2016. 
 ”Mulțumim frmos. Trecem la D4.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind  privind alocarea 
unei sume de bani în favoarea Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe. Prezintă: Miklós 
Zoltán, consilier. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Este vorba 
despre restaurarea Bisericii Unitariene din Chilieni, iar conform acestui proiect de hotărâre, 
Consiilliul Local ar aloca suma de 41.160 lei pentru sprijinirea acestor lucrări, mai ales 
pentru asigurarea restaurăriii frescelor vechi, care știm foarte bine ce valoare au. 



 

 

Mulțumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Comisiile 1, 3 și 5 au 
avizat favorabil proiectul, așa că supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
273/2016. 
 ”Mulțumim. Trecem la Diverse. Cine s-a înscris? Doamna Pârvan.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ”Am zis că nu iau cuvântul, că nu 
este domnul primar, dar totuși rog să se consemneze, și probabil că domnul Miklós Zoltán 
care înțeleg că îl înlocuiește pe domnul primar, nu știu, habar n-am, cred că îi va transmite 
cele necesare, dacă tot face și desface dânsul, în ultima vreme, așa de multe, în Consiliul 
Local. Probabil că știți la ce mă refer. Deci, era vorba de rectificarea de buget, eu am 
ridicat mâna atunci, dar am zis să nu mai întrerup ședința, că nu are sens, mi se pare 
aberant să băgăm rectificare de buget la D, așa înghesuială, la D1, D2, problema rectificării 
de buget. Asta ar trebui să fie obiect aparte a unei ședințe ordinare, nicidecum s-o băgăm la 
D1, D2. Eu n-am mai pomenit încă așa ceva, dar se vede treaba că se oate orice. De ce 
spun acest lucru, pentru că problema aceasta este destul de serioasă, iată că este doamna 
director de la Teatrul „Andrei Mureșanu”, care are probleme financiare grave și probabil 
era îndreptățită să ia cuvântul la această parte de rectificare a bugetului, dar nu băgată așa, 
undeva, la D-uri. La D-uri se pun așa, sunt un fel de stare de necesitate, sau când vrem să 
ascundem ceva, sau să blocăm ceva, să treacă ceva, băgăm la D-uri. Cunoaștem procedura, 
că nu suntem la început de drum. Deci, mi se pare că nu e normal, îmi pare rău că am 
apăsat fără să vreau pe „Da”, că trebuia să mă abțin, de fapt, și vă rog să consemnați acest 
lucru, că vreau să votez cu abținere la problema aceasta, la rectificarea bugetului, să 
încercăm totuși, ca la rectificarea următoare, sau nu știu la care, să ajutăm Teatrul „Andrei 
Mureșanu” la care s-a promis o sumă de bani, și nu s-a ținut de cuvânt, și iată că a ajuns 
instituția, se pare, într-o situație ușor..., o situație limită, să zicem, sau știu eu, situație 
dificilă. Dacă doamna director vrea să ne zică, sau vreți să o ascultați, poate că poate să ne 
spună, dacă domnia voastră sunteți de acord, domnul Miklós Zoltán, sau lăsăm pe ședința 
următoare, cum considerați de cuvință.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da, da, da. Să vină 
doamna directoare la microfon.” 
 Doamna director TAM (lb.r.): ”Bună ziua. Nu cred că suntem întro situație atât de 
gravă, încât să spunem că am ajuns într-o situație limită, dar cu siguranță suntem întro 
situație care trebuie consemnată. Rectificările de buget se fac periodic, după cum știe toată 
lumea, foarte bine, se promit niște sume, din care noi suntem obligați să ne facem strategia 
și planul pe întreg anul, lucru care s-a întâmplat deja la început de an, și lucrurile au 
funcționat foarte bine, până în acest moment, când sumele promise, începând cu iulie, acest 
an, s-au diminuat constant, ajungând în punctul în care, la această ședință, că de aceea mă 
aflu azi aici, ar fi trebuit să primim o ultimă sumă de bani din sumele promise încă la 
început de an, lucru care nu s-a întâmplat, dar cea mai dureroasă problemă este că nu am 
primit niciun fel de răspuns. Am depus resctificările, nu am primit răspuns oficial din 
partea nimănui, nu mi s-a spus de ce se amână, aceste plăți, lucru care, în acest moment, 
ne-a adus într-o  imposibilitate de plată a unor contracte deja existente. Drept urmare, din 
cauza neaprobării acestor rectificări, a trebuit să ne facem turneul național din fonduri încă 
neaprobate, adică noi nu avem pe linia de cont sumele respective, să putem să le plătim. 
Avem alte probleme, pe care nu e cazul să le discutăm în momentul de față, pentru că ele 



 

 

sunt acte publice, sunt disponibile, sunt depuse către Comisiile de Specialitate. Ceea ce ne 
interesează pe noi, e să avem un răspuns clar. Atunci când se promit lucruri, să știm exact 
că intrăm în posesia sumelor respective, și dacă se poate, să respectăm și termenele pe care 
le promitem. Faptul că ni se spune august, septembrie, octombrie, decembrie, și nu știm 
dacă lucrurile se mai întâmplă sau nu, este un lucru care pur și simplu ne încurcă 
activitatea. Mulțumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim doamnei 
directoare. Vă rog, domnul Miklós.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Evident, îi voi 
transmite domnului primar ceea ce s-a spus aici, eu nu cred că municipalitatea ar putea fi 
învinuită că nu a sprijinit Teatrul „Andrei Mureșanu”, căci în ultimii ani s-au realizat 
investiții serioase, și cred că a acordat tot sprijinul necesar teatrului, lucru care nu se va 
schimba. Eu voi transmite aceste solicitări, către domnul primar. Doamnei consilier Pârvan 
aș dori să-i spun că nu s-a întâmplat altceva, decât că domnul primar și ambii viceprimari, 
din cauza unor alte activități nu au putut fi prezenți la ședința de azi, și domnul primar a 
rugat conducătorul fracțiunii care are o majoritate mai mare de două treimi, să prezinte 
aceste proiecte de hotărâre. Deci, eu nu fac și desfac, așa cum a spus doamna consilier, în 
cadrul consiliului, ci am prezentat proiectele de hotărâre. Nu s-a întâmplat altceva, decât 
ceea ce prevede legea. Mulțumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da, doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Deci, în calitatea pe care o aveți, vă 
rog să transmiteți domnului primar faptul că Grupul Statuar „Mihai Viteazul” încă nu este 
luminat. Probabil că va fi luminat balaurul, mai întâi, și după aceea Statuia „Mihai 
Viteazul”. Așa că, textual vă rog să consemnați, și vă rog să și transmiteți, dacă se poate. O 
altă problemă, nu mai pot ieși pe stradă, pentru că mă oprește lumea, și mă face pe mine, 
dar n-am înțeles de ce, că ce-or fi crezând că om fi noi aici, decât niște simpli figuranți care 
votăm cu „da” sau „ba”, că eu cel puțin asta o simt, ce se întâmplă cu drumul ăsta de la 
Liceul „Mikes Kelemen” la „Mihai Viteazul”? Deci, vă rog, transmiteți, tot așa textual, 
domului primar, că lumea este foarte supărată, dimineața rugăm să mergeți, dacă tot sunteți 
așa de important, să mergeți să vedeți ce se întâmplă la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”. Dimineața la ora 8,00. probabil că o să vă dea de gândit. Mulți spun, că este 
intenționat chestia asta, ca să enerveze lumea care are copii la „Mihai Viteazul”, un anumit 
segment de populație, care sunt și ei plătitori de impozite. Eu nu știu dacă e așa. Ceea ce 
știu, e următorul lucru: vinerea trecută am avut zi metodică, la ora 13,50 nu era nimeni, dar 
absolut nimeni care să lucreze acolo. Nu se poate așa ceva, să se înceapă o lucrare, vine 
iarna, copiii au început să treacă drumul prin găurile alea de acolo. Trebuie să moară un 
copil, sau să-și rupă gâtul, ca să se ia măsuri? Deci, vă rog să transmiteți textual. Pe mine 
mă enervează chestia asta, că mă oprește lumea, nu vă spun restul detaliilor, așa, ce le iese 
oamenilor din gură, dar nu mă simt, absolut deloc, răspunzătoare în ceea ce privește 
angajarea acelor lucrări, acum, și probabil se va termina la paștele cailor. Deci, vă rog tare 
mult, să se facă ceva, să se pună niște traverse, niște poduri, niște habar n-am ce, niște 
punți, ca să poată copiii traversa. Nu e chiar de râs, să știți, totuși e o problemă serioasă, că 
dacă ați avea copii și ar fi ai dumneavoastră, chiar nu v-ați distra.  Deci, să se facă ceva, 
pentru siguranța copiilor, mai ales a celor mici, de 1 – 4, care sunt în număr mare acolo la 
Colegiul „Mihai Viteazul”, și așa de curiozitate, mâine mergeți și vedeți, când se termină 
programul, sau dimineața la ora 8, mergeți și vedeți, dacă lucrează cineva. Noi nu 
înțelegem de ce nu se lucrează, de ce nu e nimeni. S-a sistat lucrarea, nu știu, nu știu ce se 
întâmplă. Și o ultimă problemă foarte importantă, la data de 12 octombrie este concursul 



 

 

pentru directori și directori adjuncți din școli. Din partea Consiliului Local, metodologia 
spune că trebuie să fie doi reprezentanți la școlile unde s-au anunțat, și unde s-au înscris 
oamenii la concurs. În oraș, sunt școli cu limba de predare în limba română, sunt școli cu 
limba de predare în limba maghiară, sunt școli cu ambele limbi. Directorii, adică o parte, 
cei care s-au înscris la concurs, și aparțin școlilor cu clase și în limba maghiară și în limba 
română, sau invers, reclamă faptul că din partea Consiliului Local a fost delegată doamna 
Sztakics Éva, și domnul Nagy Zoltán. Ar dori să se revină, și să-și vadă și un reprezentant 
al românilor, acolo, pentru că așa se cuvine. Eu am înțeles, domnul Miklós Zoltán, că 
dumneavoastră faceți și desfaceți Consiliile de Administrație din școli, și cred că știți la ce 
mă refer, dar, vă rog totuși să transmiteți domnului primar, pentru că doamna Sztakics nu 
știe ce s-a întâmplat la Brâncuși, domnul primar nu știe nimic. Se pare că dumneavoastră 
știți. O să vedem. Inclusiv în justiție, o să vedem, dar vă rog tare mult să transmiteți 
domnului primar, ca din cei doi delegați, doamna Sztakics și domnul Nagy, ca cineva să fie 
totuși de naționalitate română. Oamenii vor să-și vadă acolo reprezentantul, pentru că și 
noi suntem 25% din populația acestui oraș. Vă mulțummesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Doamna 
Bucur Liliana, dacă mai doriți. A, da. Domnul Miklós, vă rugăm frumos.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): ”Deci, doamna Pârvan, eu văd că 
dumneavoastră nu urmăriți, nu știu...lucrurile care...Deci, veniți la ședința Consiliului 
Local, reclamați niște stări de fapt, dar sunt niște lucruri care au fost comunicate, prin 
comunicate de presă, de către Primărie. Există un comunicat de presă dat în data de 23 
septembrie, care este pe site-ul Primăriei, prin care se spune clar, și vă și citesc dacă vreți, 
”În strada Kós Károly, în partea cuprinsă între strada Kriza János și strada Țigaretei se 
execută lucrări de modernizare. Lucrările la fundația străzii care folosesc o tehnologie 
specială ar fi afectat conductele vechi. În scopul evitării unor probleme pe viitor, 
conductele vechi de gaz au fost înlocuite cu unele noi și noile țevi sunt pregătite pentru 
conectarea gospodăriilor la rețeaua de gaze naturale. Trecerea la noile conducte de gaze 
naturale afectează mai multe străzi, acesta este motivul pentru care sunt săpături în străzile 
Ciucului, Gróf Mikó Imre, Fabricii, Libertății și în fața Regiei Naționale a Pădurilor. 
Lucrările de modernizare din strada Kós Károly continuă după ce toate gospodăriile sunt 
racordate la noile conducte de gaze naturale. Vă mulțumim pentru răbdarea și înțelegerea 
Dvs. ” Este un comunicat de presă dat acum o săptămână, în data de 23, despre care văd că 
nu știți. Deci, dacă cineva vă întreabă, spuneți care este motivul, și spuneți că este 
comunicat de presă, acesta este motivul. Trebuie, niște gospodării, să se racordeze la noile 
conducte de gaz. Nu urmăriți, nu știți ce se întâmplă, veniți în ședința Consiliului Local și 
ne acuzați de tot felul de lucruri. Nu mi pare normal. Nu mi se pare deloc normal. Dar, o să 
transmit tot ceea ce ați spus, o să transmit domnului primar. Mulțumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da, vă rog, doamna 
Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): (nu se aude ceea ce spune – nu 
vorbește în microfon) (pornește microfonul)...Adică, n-am înțeles. Ce e cu atitudinea asta, 
vis-a-vis de faptul că mă acuzați pe mine că nu știu despre ce este vorba. Închipuiți-vă că 
citesc presa exact ca și dumneavoastră, dar ce să fac, dacă mă opresc oamenii pe stradă, și 
mă întreabă? Eu n-am niciun interes, vă repet, n-am nici copii la „Mihai Viteazul”, și nu 
am nici servici acolo.  Eu nu lucrez în zona respectivă, ci știu de la oameni, dar haideți cu 
mine acolo, după ședință, și să vedem cine lucrează. Ce vă spune citatul de acolo din presă. 
Cum îl conving eu pe om, citindu-i balivernele alea de acolo din ziar? Explicați-mi și mie. 
Deci, ceea ce spundeți dumneavoastră, nu vă supărați, e departe de calitatea dumneavoastră 



 

 

de consilier de frunte, din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da, poftiți, domnul.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): ”Deci, doamna Pârvan, eu cred că ați 
greșit destinatarul. Dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt consilier local, nu sunt angajat al 
Primăriei, nu sunt primarul, nu sunt viceprimarul, nu sunt administratorul public al 
municipiului. Eu sunt un consilier local, ca și dumneavoastră. Degeaba mă certați pe mine, 
eu nu pot face altceva, decât să transmit. Degeaba vreți să vă vărsați nervii pe mine, nu știu 
ce probleme aveți, dar vă văd foarte nervoasă, chiar v-aș ruga să ne purtăm civilizat, și să 
mă lăsați în pace. Eu, altceva nu pot să fac, decât să transmit ceea ce ați spus la primar și la 
viceprimari. Nu mă acuzați pe mine, că nu... deci, vă rog mult. Nu v-am jignit, v-am spus 
că dacă ați citi, ați urmări aceste comunicate de presă, și cred că ar fi de datoria 
dumneavoastră, fiind consilier local, atunci, ați ști despre ce este vorba, și ați fi putut 
răspunde la toți cei care vă întreabă ce se întâmplă pe strada Kós Károly. Doar atât am 
spus, și mențin ceea ce am spus.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (vorbește, dar nu se înțelege, căci nu 
vorbește în microfon.) 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da. Doamna Bucur, 
vă rog.” 
 Doamna consilier BUCUR MIRELA LILIANA (lb.r.): ”Mulțumesc. E o situație 
tensionată, legată de această lucrare din fața Colegiului Național „Mihai Viteazul”. Am o 
mare, mare rugăminte, pentru comisiile de specialitate din partea direcțiunii pentru că nu-și 
mai pot duce copiii, cu mașinile, dimineața. Doamnele directoare de acolo ne-au rugat să 
montăm suporți pentru biciclete, vreo 20-30, în regim de urgență, pentru că cei mari pot 
veni cu bicicletele, la școală, până când lucrarea va fi finalizată, și măcar, în felul acesta, 
mai decongestionăm zona. Dacă puteți să luați în calcul, și să transmiteți mai departe. 
Mulțumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da, poftiți, domnul 
Miklós. Mulțumesc. Doamna sau domnul Magyarosi. Doamna Magyarosi.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): ”Aș dori să propun 
ca la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 și Sporturilor să se monteze un semafor 
asemănător cu cel din fața Magazinului Universal Șugaș, căci lună de lună sunt accidente 
destul de grave. Putem vedea pe Facebook, fiecare din noi, dar eu locuiesc în zonă, și 
foarte mulți mi-au spus că ar trebui să acționăm cât mai repede, pentru a nu mai fi 
accidente, acolo, și să nu cumva să fie vreun accident mortal.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc. Dacă mai 
sunt și alți doritori. Domnilor, permiteți-mi și mie, un minut. Niciodată în viața mea, deci 
rețineți, n-am crezut că noi vom ajunge într-o situație în care suntem acuma. Și vreau să vă 
spun, și fiți foarte atenți ce vă spun. Eu sunt un cercetător înrăit în Arhivele Naționale. Nu 
merg în concediu la mare, nu merg nicăieri. Că dacă cineva poate să-mi explice mie, o să 
vă prezint un film, sper că în luna decembrie, ca să nu fie probleme. Dacă dumneavoastră 
credeți că mie, poate cineva să justifice că pe strada Liliacului, și în față lui „Mihai 
Viteazul” sunt conducte de gaz de legat, că ăla, ăla, păi, care este proiectul de lucrări? Este 
o defalcare a proiectelor. Domnilor, astăzi am făcut aici, mâine fac acolo. Dar, într-o 
săptămână, rețineți, de dimineață, până seara la ora 19,00 am fost, că, am zis dacă nu veniți 
la mine, hai acolo, a lucrat 10 minute, a scormănit cu excavator mic, ceva, acolo, a plecat, 
la revedere. A plouat, a venit ploaia, n-a lucrat. Mergeți dumneavoastră, haideți să nu nne 
mai contrazicem. 2 ani pentru niciun kilometru de drum. Ajungem acolo  ca și cu 
autostrăzile. S-a făcut, și a crăpat în două. Pe banii cui se face? Pe banii noștri.  Aici nu 



 

 

contează că vezi domnule, ăla, ăla, ăla. Eu vă pregătesc o surpriză foarte mare, de când au 
început lucrările, și se filmează. să vedeți, cam câte ore s-a lucrat, de când a început 
drumul. Și o să vă rog, domnilor care sunteți în Consiliul Local, ați avut niște peteții, și o 
să vă dau și numărul, și o să o rog și pe doamna secretară să vă spună, exact așa am pățit, 
ca cu CF-ul 2800. Notați, verificați. Dacă nu e așa, sancționați-mă. Eu vă mulțumesc 
pentru atenție. A, nu, nu. Poftiți, domnule Comăneci.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): ”Mulțumesc. Vreau să 
supun atenției Consiliului Local faptul că în Sfântu Gheorghe nu există serviciu de urgență 
de stomatologie. Deci, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți pe treaba asta. Mie mi s-a 
întâmplat, sâmbătă la 12,30 căutam în Brașov să pot să merg la stomatologie. Deci, nu știu, 
cred că ar trebui să găsim o soluție, împreună cu Colegiul Medicilor, cu Casa de Sănătate, 
cu cine mai e implicat, să găsim o soluție, să rezolvăm problema asta. Sunt destule cabinete 
de stomatologie în oraș, cred că ar putea face și ei gardă, așa cum fac și medicii, cum fac și 
alte specialități. Mulțumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc. Și cu 
asta, dacă nu mai e, am ajuns la sfârșit.” 
 
 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 24 noiembrie 2016. 
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