
 

 

 
 
 
 
Nr. 11.902/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 24 februarie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Kelemen Szilárd-Péter, Vargha Mihály-Béla. 
 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. 314/19.02.2016.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tischler 
Ferenc, viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media.  
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua. 
Salut cu mare drag toţi colegii consilieri prezenţi la şedinţă, la fel şi reprezentanţii presei, şi 
prin asta, începem lucrările şedinţei extraordinare de azi, 24 februarie. Înainte să trecem la 
dezbaterea punctelor, să votăm în legătură ci Procesele-verbale ale şedinţelor anterioare de 
consiliu. Să începem cu Procesul-verbal al şedinţei din 19 noiembrie. Vă rog să votăm.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Acum, să votăm în legătură cu Procesul-
verbal al şedinţei din 16 decembrie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Şi acum, vă rog să votăm în legătură cu Procesul-verbal al 
şedinţei Consiliului Local din data 23 decembrie. Vă rog.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Înainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi, 
o rog pe doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit să facă propunerile legate de Ordinea de 
zi.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut 
colegii consilieri, reprezentanţii presei. De pe Ordinea de zi a şedinţei de azi aş dori să 
revoc punctele 3, 10 şi 17, şi aş mai dori să propun un punct D2. De aceea este vorba 
despre D2, căci punctul D1 va fi propus de domnul viceprimar, care se referă la 
mandatarea mea să reprezint Consiliul Local în justiţie, în locul domnului primar Antal 
Árpád-András, căci el a fost numit nominal pentru această sarcină. Acesta este motivul 
pentru care trebuie să luăm o astfel de decizie. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁNMIHÁLY (lb.m.): „Acestea 
fiind spuse, vă rog să votăm în legătură cu includerea punctului D2 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Dăm cuvântul domnului viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D1 pe Ordinea de zi, prin care dorim să încheiem un Contract de 
parteneriat cu Asociaţia „Micii Apostoli”, ei ar dori să demareze un program de planificare 



 

 

familială în oraşul nostru, cu precădere în Őrkő. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Atunci, vă 
rog să votăm şi în legătură cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumim. (lb.r.): Vă rog să luaţi cuvântul, doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Mulţumesc. Am o nedumerire 
care este nu numai a mea, cred că este şi a unora dintre colegi. Când am fost anunţată de 
Comisia Economică, am întrebat şi de Comisia de Cultură, când e? Şi abia atunci mi s-a 
spus că este şedinţă extraordinară, pentru că eu chiar n-am citit, ştiind că ultima joi din lună 
este şedinţă ordinară. Şi nu înţelegeam motivul pentru care am fost convocaţi la şedinţă 
extraordinară cu 22 de puncte, pentru că nu s-a mai întâmplat până acum. Şi ca să nu 
murim de curiozitate. De ce este şedinţă extraordinară, şi nu este ordinară? În fiecare lună, 
sigur că da, ţinem o şedinţă ordinară. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Aşteptăm răspunsul doamnei viceprimar Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La începutul lunii 
februarie am ţinut şedinţă ordinară, când am adoptat bugetul, şi într-o lună nu poate fi 
organizată decât o singură şedinţă ordinară, toate celelalte sunt extraordinare. Acesta este 
motivul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc  
frumos. Acum, putem începe lucrările şedinţei. La Diverse, dacă doreşte cineva să ia 
cuvântul? Bote Corina. Mulţumesc. Să începem. Ordinea de zi a luat forma finală, cu 
adăugiri cu tot. Vă rog să votăm în legătură cu aceasta.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat Ordinea de zi. Începem cu punctul 1. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier local al domnului Joós Stefan-Leontin. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum domnul Joós 
Ştefan a anunţat în şedinţa anterioară faptul că se retrage din Consiliul Local, noi nu avem 
altceva de făcut decât să constatăm încetarea de drept a mandatului de consilier local.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Să votăm în legătură cu acest punct.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
35/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 2 de pe Ordinea de zi. Prezintă 
doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind sprijinirea bisericilor 
creștine din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
fiecare an sprijinim bisericile creştine din municipiu cu bani pentru încălzire. În acest an 
dorim să alocăm, în acest scop, suma de 238.000 lei. Fiecăreia din cele 14 biserici creştine 
i se alocă suma de 17.000 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN–MIHÁLY (lb.m.): „Doreşte 
cineva să intervină, în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Doamna Pârvan 
Rodica, vă rog.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am o întrebare vis-a-vis de biserica 



 

 

de la Chilieni, pentru că sumele au fost alocate pentru bisericile din localitate. Dar Chilieni 
şi Coşeni sunt puncte, comune limitrofe, sau localităţi limitrofe, şi atunci întrebarea este 
dacă biserica de la Chilieni va primi lemne, sau este deja repartizată, pentru că săptămâna 
aceea în care am pus eu întrebarea aceea incomodă, nu mi s-a mai răspuns la întrebarea cu 
lemnele. Şi dacă este trecută undeva, la repartizarea unei cantităţi de lemne echivalente, 
care să-i ajute la încălzirea clădirii. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Aşteptăm răspunsul doamnei viceprimar Sztakics Éva - Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Din păcate, aici îmi spune 
doamna secretar, că legea s-a modificat, şi nu putem asigura lemne de foc decât instituţiilor 
subordonate Primăriei. Evident, analizăm situaţia şi căutăm soluţii pentru a putea sprijini şi 
bisericile din satele aparţinătoare. Promit că mă voi uita să văd care este situaţia, şi vom 
elabora un proiect de hotărâre, pentru o şedinţă viitoare. Bine?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Vă rog să votăm în legătură cu punctul 2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
36/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Punctul 3 de pe Ordinea de zi a fost revocat, aşa că 
urmează punctul 4. Şi acesta va fi prezentat de doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” 
din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Teatrul 
“Tamási Áron” a funcţionat cu 97 posturi şi jumătate. Acum ar dori să crească la 111 
posturi. Dintre aceste posturi în plus, 8 ar fi ale teatrului de păpuşiu care se constituie, căci 
pregătim terenul ca Teatrul de Păpuşi să devină independent. Ar mai dori să angajeze un 
actor la Studio M. La  “Tamási Áron” s-ar mai adăugi 4 posturi: un actor, un casier, un 
inspector de specialitate şi un artist plastic care ar proiecta afişele, invitaţiile. Conducerea 
teatruuli consideră că ar fi mult mai avantajos să aibă angajat propriu pentru aceste lucrări, 
decât să contracteze, de fiecare dată, pe cineva din exterior. Doresc să menţionez faptul că 
aceste posturi erau deja incluse în bugetul lor. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doreşte cineva să intervină, în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă 
nu este nimeni, vă rog, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
37/2016. 
 „Mulţumim frumos. S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 5. Va fi prezentat 
de doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei 
Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Teatrul 
“Andrei Mureşanu” a funcţionat până acum cu 35 de posturi, şi acum dorim să modificăm 
la 41 de posturi, deci cu 6 posturi. Printre acestea este un jurist, iar restul ar face parte din 
personalul tehnic şi administrativ, deoarece, odată cu mutarea lor şi prin obţinerea unui 
sediu propriu, au nevoie de personal administrativ şi tehnic propriu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 



 

 

frumos. Doreşte cineva să spună ceva, în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă 
nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
38/2016. 
 „Mulţumim frumos. S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 6. Va fi prezentat 
de doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură ”Kónya 
Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi personalul Casei de 
Cultură „Kónya Ádám” s-ar mări semnificativ. Până acum a funcţionat cu 10 angajaţi, iar 
acum se completează la 26, deci, am înfiinţa 16 posturi. Dintre acestea, jumătate, deci 8 
posturi ar fi înfiinţate pentru funcţionarea celor două săli de cinema, şi pentru toate 
activităţile conexe cinematografelor, căci aşa a fost în plan, ca ambele cinematografe să fie 
în administrarea Casei de Cultură „Kónya Ádám”. Totodată, înfiinţăm un subcompartiment 
de Organizare Evenimente, în Casa de Cultură. Deci, practic, orice eveniment cultural 
organizat în Sfântu Gheorghe, începând cu Zilele Sfântu Gheorghe, Ziua Copilului, 15 
Martie, deci orice eveniment comun va fi organizat de ei. Prin aceasta, dorim să 
minimalizăm intervenţiile externe, deci să trebuiască să lucrărm cu cât mai puţini oameni 
din exterior, şi să putem organiza şi desfăşura aceste activităţi cu oamenii noştri. Evident, 
în acest număr de posturi apare şi un jurist şi un contabil, căci este nevoie de aceste 
posturi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doreşte cineva să spună ceva, în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? 
Întrebări? Domnul Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Poate că acum este un moment interesant, în care îmi displace, că într-o şedinţă 
extraordinară, şi nu într-una ordinară, pentru că neavând Comisie de Cultură, acum trece 
un subiect care eu credeam că este încă la nivelul de discuţie, dacă să existe un alt 
administrator asupra clădirii de la Sala Arta, sau să fie împărţită în două, sau să fie 
administrator care administrează şi cinematograful, şi teatrul. Mie îmi displace că discutăm 
asta într-o şedinţă extraordinară, fără să avem o şedinţă de comisie, înainte.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Răspunsul îl dă doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aici au avut loc discuţii 
foarte lungi, şi pentru noi este o noutate, ceea ce înseamnă funcţionarea unui cinematograf. 
Evident, am avut discuţii şi cu doamna director al teatrului românesc. De fapt, 
administrarea clădirii încă nu este împărţită. Motivul este acela că, lucrările încă nu sunt 
finalizate. Încă nu s-a făcut predarea clădirii. În momentul în care oraşul primeşte clădirea, 
de la executantul lucrării, atunci se va întâmpla împărţirea în 3 părţi. O parte o va constitui 
cele două săli de cinema, o parte va fi a teatruuli românesc, cu toate anexele, deci vestiare, 
depozite, şi altele, şi o parte va reprezenta intrarea, bufetul, casieria, deci din punct de 
vedere al cărţii funciare, aceste 3 părţi vor apărea. Sălile de cinema plănuim să le dăm în 
administrarea Casei de Cultură „Kónya Ádám”. Teatrului românesc îi rămâne în 
administrare ceea ce îi aparţine de fapt, şi o să fie şi o suprafaţă comună, căci intrarea, 
casieria şi bufetul vor fi utilizate de publicul ambelor instituţii, şi de angajaţii ambelor 
instituţii. Eu am vorbit cu doamna director al teatrului. Nu a avut nimic împotrivă, şi 
administrarea nu a putut să fie evitată, căci pentru a putea înfiinţa cinematograf acolo, 



 

 

există o procedură foarte lungă. Trebuie să primim aprobări şi avize de la RADEV, nu, de 
la o altă instituţie, da, de la Centrul Naţional al Cinematografiei. Trebuie să le pregătim. 
Acum, înfiinţăm posturile, după aceea va avea loc dezmembrarea cărţii funciare, şi vă spun 
sincer, înainte de 1 iunie eu nu văd ca fiind real să deschidem cinematograful. Plănuim 
această deschidere pentru începutul lunii iunie, dacă totul merge aşa cum am plănuit, căci 
este anunţată şi procedura de achiziţii publice pentru echipamentul şi aparatura tehnică 
necesare unui cinematograf. Probabil că pe parcursul lunii martie încheiem contracte 
pentru acestea, dar va fi nevoie de încă 2 luni până vor fi transportate, montate, deci e 
nevoie de timp.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Poftiţi, vă rog.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – responsabil sat (lb.m.): „Mă uit la organigrama 
Casei de Cultură, şi nu ştiu cum, dar tot timpul sunt excluse cele două unităţi subordonate, 
Chilieni şi Coşeni. Acolo ar trebui câte un angajat cu jumătate de normă, pentru a face 
curăţenie, a pune focul şi aşa mai departe, căci noi, responsabilii satelor, în acelaşi timp 
suntem şi cai, şi măgari. Facem totul. Asta nu ar fi sarcina noastră. Rugămintea mea, dacă 
se poate, este să aprobăm câte un angajat cu jumătate de normă, ca oricând se organizează 
ceva, să fie cineva responsabil cu curăţenia, focul şi celelalte activităţi, căci totul cade în 
cârca noastră, şi asta nu e bine. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „De obicei, noi facem 
propunerile de modificare în baza propunerii venite de la managerul Casei de Cultură. Vă 
rog să vorbiţi cu domnul dorector Dulányi, şi dacă soseşte la Consiliu o astfel de 
propunere, evident o analizăm şi o discutăm. Bine?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Aş dori să spun că proiectele de la punctele 6 şi 7 le-am discutat la un loc. A avut loc o 
mică neînţelegere. Deci, să votăm despre proiectul de la punctul 6.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, şi 3 abţineri (Bote Corina, Guruianu Mădălin-Doru, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 39/2016. 
 „Urmează punctul 7. Totodată, dăm citire şi punctului 8, acestea fiind prezentate la 
un loc. Deci, cele două proiecte de hotărâre vor fi prezentate de domnul viceprimar 
Tischler Ferenc”. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi (care include și punctul VII): proiect de 
hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2016. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
modificarea a două posturi în cadrul Căminului “Zathureczky Berta”. Vă spun dinainte, că 
asta nu va aduce atingere colegilor, căci pregătirea acestor doi angajaţi cere acest lucru, de 
a modifica încadrarea, şi astfel şi la salariu, vom putea să le acordăm mai mult. 6 posturi de 
îngrijitori se modifică în 6 posturi de infirmier, şi un muncitor necalificat, în post de 
muncitor calificat. Acest proiect are legătură cu punctul 8 de pe Ordinea de zi, căci anul 
trecut, la sfârşitul anului, am trecut Căminul “Zathureczky Berta” în subordinea Direcţiei 
de Asistenţă Comunitară, deci acum modificăm organigrama şi statutul de funcţii din 
cadrul Căminului “Zathureczky Berta”, şi totodată şi a Direcţiei de Asistenţă Comunitară, 
la punctul 8. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm, şi vom vota despre 
punctele 7 şi 8 la un loc. Vă rog.” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
40/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Următorul punct este foarte asemănător. Prezintă domnul 
viceprimar.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcționării Căminului ”Zathureczky Berta”. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
prezentare, câteva cifre: în anul 2015, am avut 34 beneficiari pentru cămin rezidenţial, 6 
persoane în centrul respiro. Acest serviciu este pentru persoanele care au nevoie de îngrijire 
permanentă, şi membrii familiei trebuie să plece din când în când, iar în astfel de situaţii îi 
pot aduce la cămin. Totodată, au mai fost şi 58 beneficiari ai centrului de zi. În momentul 
de faţă sunt 32 de beneficiari ai căminului rezidenţial, 1 persoană la centrul respiro şi 12  
beneficiari ai centrului de zi. În fiecare an, în baza cifrelor anului precedent, trebuie să 
stabilim costul mediu lunar. În cazul de faţă, aceasta conţine cheltuielile din anul 2015, 
exceptând salariile, medicamentele şi lucrările de dezvoltare. În baza ciferelor de anul 
trecut, aceste cheltuieli lunare au fost de 908,64 lei, conform calculelor făcute de 
specialiştii în domeniu. Asta, în cazul beneficiarilor căminului rezidenţial şi cazul 
persoanelor din centrul respiro, şi 360,09 lei pentru cheltuieli lunare pentru centrul de zi. 
Vă rog să susţineţi proiectul. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre de la punctul 9 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
41/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Punctul 10 a fost revocat, aşa că trecem la punctul 
11.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre modificarea şi completarea 
Contractului de mandat nr. 65.052/2015, încheiat cu reprezentanții Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor la SEPSI 
REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să modificăm contractul de mandat încheiat cu reprezentanții Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor la SEPSI 
REKREATÍV S.A., în felul următor: adăugăm următoarea sintagmă, la atribuţiile 
mandatarilor: „dreptul de a alege şi de a revoca administratorii societăţii.” Deci, îi 
împuternicim să poată decide în acest sens, fără existenţa unui mandat special. Mulţumesc 
frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Are cineva întrebări? Observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm în legătură cu proiectul 
de hotărâre de la punctul 11 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 42/2016.  
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctul 12 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui 
contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul 
alăturat. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pe strada Nicolae Iorga, o 
doamnă doctor doreşte să prelungească, pe o durată de încă 5 ani, contractul de concesiune 
asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat, pentru intrare cu 
trepte, cu preţul obişnuit de 5 euro/mp/an.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Are cineva întrebări sau observaţii în legătură cu acest punct? Dacă nu, vă rog să 
votăm în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 12 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László),HOTĂRÂREA NUMĂRUL 43/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctul 13 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din 
fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vorbim 
despre ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe ANL. Au fost depuse 25 de cereri, 
din care comisia a acceptat 24. Una din cereri nu corespundea cerinţelor. Concret, este 
vorba despre faptul că solicitantul nu avea loc de muncă pe teritoriul oraşului. Aceste cereri 
au fost evaluate, punctate, şi s-a realizat o ordine de prioritate, pe care vă rog să o 
acceptăm. Vă spun doar ca şi informaţie, că la momentul de faţă sunt 15 locuinţe libere pe 
teritoriul oraşului, şi mai sunt alte 2 familii care au anunţat că vor să renunţe la apartament, 
în zilele următoare. Asta înseamnă că, dacă sunt 24 pe lista de aşteptare, atunci putem oferi 
unui număr de 17 persoane, locuinţe, şi astfel rămân doar 7 familii pe lista de aşteptare. 
Aşa că, tinerii pot depune cereri, pentru următoarea listă. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos pentru prezentare. Are cineva întrebări? Observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm în 
legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 11 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 44/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctul 14 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
termenului limită de achitare a abonamentelor de parcare pentru anul 2016. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este adevărat, că am 
modificat deja o dată, acest termen de plată. Încă mai sunt 140 de persoane care nu au 
plătit, şi solicită prelungirea acestui termen. Deoarece nu dorim să le creem nici lor, 
neplăceri, şi nu este nici interesul oraşului, cred eu, ca acele locuri de parcare care au fost 
câştigate în urma licitaţiilor, să rămână goale, prelungim acest termen până la data de 31 
martie. Acesta va fi ultimul termen, până când se vor putea achita abonamentele de 
parcare.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos pentru prezentare. Domnul Mădălin Guruianu ar dori să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Vroiam să atrag atenţia la o situaţie. Are legătură cu parcarea, şi de asta am intervenit aici, 
vroiam să o spun la sfârşit. În momentul în care este un client nou, care îşi ia un abonament 
de genul acesta, înţeleg că e indiferent dacă ia din ianuarie, februarie sau martie. Asta mi s-



 

 

a spus mie, cel puţin până acum, de către oamenii care au cumpărat, achiziţionat, deci e 
aceeaşi sumă. Ceea ce evident că nu ar fi corect, să plătească aceeaşi sumă pentru 12 luni, 
până la sfârşitul anului, ci nu până la împlinirea celor 12 luni, să zicem. Înţeleg că, dacă nu 
se poate trece pe anul viitor, atunci măcar să existe o reducere, proporţională cu luna în 
care cumpără.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Doamna viceprimar răspunde.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA - JUDIT (lb.m.): „Despre ceea ce vorbim 
acum, sunt locurile de parcare din cartierele de blocuri. Despre ceea ce vorbeşte domnul 
consilier, am stabilit două tipuri de abonamente, în hotărârea adoptată anul trecut în 
decembrie, cu privire la taxele şi impozitele locale. Unul din abonamente este cel de 100 
lei pe lună, sau 50 de lei dacă locuieşte sau lucrează acolo, iar celălalt tip de abonament 
este pentru cei care vor să achiziţioneze pe un an, indiferent dacă cumpără în ianuarie sau 
în martie, pot decide să achiziţioneze abonament anual, dar este valabil, evident, până la 
sfârşitul lunii decembrie, căci taxele şi impozitele le putem stabili numai pentru anul 
calendaristic. În hotărâre nu avem variante pentru 3 luni, sau 6 luni. Avem abonamente 
lunare, şi abonamente anuale. Deci, în momentul de faţă trebuie să lucrăm conform 
hotărârii. Astfel de propunere ar fi trebuit făcută la momentul când am discutat despre 
hotărârea privind taxele şi impozitele locale pe anul 2016. Încă mai pot decide oamenii, ce 
tip de abonament să achiziţioneze, lunar, de 100 sau de 50 de lei, sau anual, de 600 sau 300 
de lei, căci printr-un calcul simplu pot să vadă care este mai avantajos, în funcţie de luna de 
achiziţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Dacă altcineva nu mai doreşte, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 45/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ai Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru obiectivul de investiţii “Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 
municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna” aprobați prin H.C.L. 318/2015. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Documentaţia aprobată 
pentru lucrările de intervenţii la blocul de pe strada Dealului trebuie să o actualizăm 
datorită modificării valorii TVA-ului, căci vorbim despre surse ministeriale, şi ministerul 
solicită acest lucru, să actualizăm sumele la valoarea prezentă a TVA-ului.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 46/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Punctul 16 îl prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. 
Borvíz”, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În ceea ce priveşte Planul 
Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz” au sosit foarte multe 
păreri, şi astfel am reanalizat acest plan, şi considerăm justificate aceste observaţii, căci 



 

 

pentru programul „Vino acasă!” au fost dezmembrate parcele de aproximativ 250 mp, şi 
pentru construirea locuinţelor de serviciu, dar în acea zonă, şi altfel, considerăm că nici 
pentru o casă familială nu ajunge suprafaţa de 250 mp, aşa că, din fiecare 3 parcele 
alăturate, am făcut 2, astfel că după noua împărţire am obţinut parcele de aproximativ 400 
mp. Acestea apar în noul Plan Urbanistic Zonal. Despre asta este vorba în acest proiect de 
hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul, în legătură cu acest subiect? Dacă nu, vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 47/2016.  
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Punctul 17 l-am revocat. Urmează punctul 18. 
Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanțare 
nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activități 
nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările și completările 
ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Având în 
vedere faptul că la punctele 18 şi 19 modificăm regulament, aş dori să prezint aceste 
puncte la un loc, căci la ambele proiecte de hotărâre modificăm acelaşi punct al 
regulamentului, şi anume faptul că vom schimba membrii comisiei de evaluare, comisie a 
cărei membri, până acum erau consilieri, iar acum, prin modificare, vor fi specialişti numiţi 
prin Dispoziţie de primar. Din păcate, trebuie să facem acest lucru. Nu ne bucurăm, căci 
am spus că lucrăm să elaborăm o strategie de îmbunătăţire a vieţii sportive şi de tineret din 
oraş. Noi suntem cei care ducem politici strategice, şi noi ar trebui să fim şi cei care 
elaborăm sistemul de sprijin necesar pentru acestea, dar din păcate, acest lucru nu este 
posibil, şi atunci trebuie să schimbăm membrii comisiei, ca aceştia să fie oameni de 
specialitate. Vă rog să susţineţi. O spun cu strângere de inimă, dar vă rog să susţineţi acest 
proiect de hotărâre.vă mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul, în legătură cu acest subiect? Dacă nu, vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 48/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Punctul 19 îl prezintă tot domnul vieceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în 
Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
prezentat deja, la punctul anterior. Vă rog să sprijiniţi.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Doreşte cineva să ia cuvântul, în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă 
nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 49/2016. 



 

 

 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Punctul 19 îl prezintă tot domnul vieceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul viceprimar şi cu 
mine ne retragem din consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, şi în locul nostru propunem pe alţii. 
La Şcoala „Ady Endre”, în locul domnului viceprimar, pe domnul consilier Csatlós László. 
La Nicolae Colan, a fost domnul consilier Váncsa Albert, în locul dumnealui îl propunem 
pe  domnul consilier Csatlós László. La „Néri Szent Fülöp”, în locul domnului viceprimar, 
pe doamna consilier Kondor Ágota. La Mikó am făcut parte amândoi, aşa că în locul 
nostru îi propunem pe domnii consilieri Debreczeni László şi József Álmos-Zoltán. La 
Colegiul Reformat, în locul domnului viceprimar, îl propunem pe domnul consilier Miklós 
Zoltán. La Liceul Tehnologic Economic, deoarece a fost domnul Csatlós, şi pe dumnealui 
l-am propus pentru Nicolae Colan, în locul dumnealui o propunem pe doamna consilier 
Jakabos Janka. La Clubul Sportiv Şcolar a fost tot domnul Váncsa Albert, iar în locul 
dumnealui îl propunem pe domnul consilier Kelemen Szilárd-Péter.  
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Rând pe rând, prin vot secret, vom vota fiecare propunere. Vă rog să spuneţi prima 
nominalizare.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Şcoala „Ady Endre”, 
domnul consilier Csatlós László.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Următorul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Şcoala „Nicolae 
Colan”, domnul consilier Csatlós László.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Următorul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Şcoala „Néri Szent 
Fülöp”, doamna consilier Kondor Ágota.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Vă rog să 
votaţi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Mulţumim. Următorul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Liceul „Székely Mikó”, 
domnii consilieri Debreczeni László şi József Álmos-Zoltán. Dar pe rând, aşa că, mai întâi 
Debreczeni László.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Da. Vă rog 
să votaţi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Mulţumim. Următorul. József Álmos-Zoltán, tot la Liceul „Székely Mikó”. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Mulţumim. Următorul.” 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Liceul Teologic 
Reformat, Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim. 
Următorul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La „Berde Áron”, Rokohl-
Jakabos Janka – Krisztina.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „La Clubul Sportiv Şcolar îl propunem pe domnul consilier Kelemen Szilárd-Péter” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Acum, să votăm despre proiectul de hotărâre, în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 50/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind angajarea unui 
avocat pentru a reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe în faza de recurs la Curtea de Apel 
Brașov, în acţiunea de contencios administrativ de anulare a Deciziei nr. 16/2014 și a 
Încheierii nr. 208/2014 emise de Curtea de Conturi a României. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA  JUDIT (lb.m.): „Aş dori să menţionez că 
atunci poate angaja Consiliul Local un avocat sau birou de avocatură, când nu are jurişti, 
sau în cazuri speciale. Primăria are jurişti, şi cu pregătire deosebită, subliniez în mod 
deosebit pe doamna Morár Edit, şefa Biroului Juridic, cea care nu un proces a câştigat, în 
favoarea oraşului. Un exemplu ar fi redobândirea clădirii cinematografului, unde ştim că a 
fost ameninţată personal, şi a păţit multe altele, şi totuşi a câştigat procesul. Acum, nu 
despre asta este vorba. Acum este o situaţie în care este implicat dreptul internaţional, 
armonizarea legislaţiei la cea românească, problemă în care juriştii noştri nu au experienţă. 
Avem nevoie de avocaţi, de fapt de un birou de avocatură unde nu 1, 2 oameni lucrează, ci 
au experienţă în diferite procese internaţionale. De aceea, eu vă spun drept, am cerut ofertă 
de preţ de la 2 birouri de avocatură din Bucureşti, mai ales pentru că se spune, nu-i aşa, că 
în drept, şi în ceea ce priveşte alegerea avocaţilor, nu trebuie aleasă cea mai ieftină 
variantă. Ambele firme le consider la fel de experimentate, şi referinţele au fost foarte 
bune. Doresc să compar preţurile. Între cele 2 oferte există o diferenţă de 1000 de euro. Am 
ales varianta mai ieftină, dar nu pentru că a fost mai ieftină, căci vă spun, ambele au 
experienţă foarte vastă. Deci, propunem încheierea unui contract cu firma Muşat şi 
Asociaţii din Bucureşti, pentru  a reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe în faza de recurs 
la Curtea de Apel Brașov, în acţiunea de contencios administrativ de anulare a Deciziei nr. 
16/2014 și a Încheierii nr. 208/2014 emise de Curtea de Conturi a României. Am anexat 
contractul de servicii juridice, iar valoarea este de 6.500 euro plus TVA.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. În legătură cu acest subiect, are cineva întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm 
proiectul de hotărâre de la punctul 21.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 51/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 



 

 

preşedintele de şedinţă. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Este vorba 
despre alegerea preşedintelui de şedinţă din luna martie. Pe lista nominală urmează domnul 
consilier Czegő Zoltán. Prin asta, cred că a luat la cunoştinţă, şi dumnealui, că el urmează. 
Dacă lipseşte, preşedinte de şedinţă va fi domnul consilier Debreczeni László. Are cineva 
întrebări? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm şi despre acest punct de pe Ordinea de zi. 
Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 52/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate de voturi. Urmează punctele 
adăugate pe Ordinea de zi. Punctul D1.” 
  PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia 
„Uniunea Tinerilor Catolici MiciiApostoli – Kis Apostolok” în vederea finanţării şi 
organizării „Seminarului de prevenţie, informare şi formarea abilităţilor practice în 
domeniul planificării familiale” pentru familiile tinere din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să încheiem acest contract de parteneriat cu Asociaţia „Micii Apostoli”. Ar dori să 
organizeze câteva seminarii şi cursuri de formare în tema  prevenţiei, informării şi formării 
abilităţilor practice în domeniul planificării familiale. Unul din pilonii importanţi ai acestui 
program îl reprezintă contracepţia naturală. Am dori să prezentăm şi promovăm acest 
concept în rândul familiilor tinere care trăiesc în condiţii mai precare, mai cu seamă în 
rândul familiilor din Őrkő. Vă rog să susţineţi acest proiect. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Are cineva 
întrebări? Observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm şi despre acest punct de pe 
Ordinea de zi. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 53/2016. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate de voturi. Urmează punctele 
adăugate pe Ordinea de zi. Punctul D2.” 
  PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
viceprimarului municipiului, doamna Sztakics Éva-Judit, pentru reprezentarea în justiţie a 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Probabil că nici nu prea 
este logic, să prezint eu acest punct, dar pentru că atribuţiile legate de primar sunt în 
sarcina mea, pentru următoarele câteva săptămâni, doamna secretar spune că e de la sine 
înţeles să reprezint şi Consiliul Local. De altfel, există o hotărâre prin care a fost desemnat 
domnul primar Antal Árpád András, cu această mandatare, deci nu este evidentă, prin 
preluarea atribuţiilor legate de primar, şi această mandatare, motiv pentru care trebuie 
adoptată o hotărâre separată, prin care se subliniază acest lucru. Deci, şi în justiţie, eu voi 
reprezenta Consiliul Local.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Are cineva 
întrebări, sau observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu are nimeni, vă 
rog să votăm şi despre acest punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 54/2016. 



 

 

 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate de voturi. Urmează Diverse. Până 
acum, s-au înscris doamna Pârvan Rodica, Mădălin Guruianu şi Bote Corina. Are cuvântul 
doamna consilier Pârvan Rodica.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „O propunere aş avea. Se pare că în 
ultima vreme, chiar astăzi am avut Consiliu Profesoral la şcoală, şi s-a mărit foarte mult 
numărul de absenţe datorită plecării de la ore. Ne gândim că vine primăvara, şi nu numai la 
noi la şcoală. Parcul, strada e plină de elevi. Nu ştiu. Plec peste portari, bruschează. Şi 
rugămintea ar fi, dacă se poate, ca nu demult, să se revină la practica aceea care ne-a ajutat 
foarte mult în şcoală. Dumneavoastră, doamna Sztakics, sunteţi la bază profesor, şi ştiţi 
exact despre ce este vorba, şi nu numai dumneavoastră, şi ceilalţi colegi. Dacă s-ar putea ca 
Poliţia Comunitară să ne ajute, să facă nişte razii în prima parte a zilei, adică în timpul 
orelor de curs, fără să intervină violent, evident, vai, să nu cumva să lezeze personalitatea 
măriei sale, elevul, nu-i aşa? Dar, dacă s-ar putea, să facă nişte razii prin baruri, prin 
parcurile dintre blocurile acestea centrale, unde sunt aşa de multe şcoli, prin parcul central, 
şi să-i legitimeze pentru că se pare că totuşi îi sensibilizează puţin faptul că sunt 
înregistraţi, fie şi formal, pe o listă care vine la şcoală şi după aceea direcţiunea şcolii, 
sigur că da, îi cheamă şi îi întreabă unde ai fost, ce ai făcut, şi aşa mai departe. S-a ajuns 
într-un moment în care nu se mai poate aproape stăpâni situaţia, mai ales, eu vorbesc la 
grupurile şcolare, nu ştiu care e situaţia la liceele teoretice, poate că acolo există puţin mai 
multă conştiinţă, dar se înregistrează un număr foarte mare de absenţe care se reflectă după 
aceea în situaţia la învăţătură, că plecând de la şcoală, vă daţi seama, că dacă lipseşte 
consecutiv de la 5 ore de matematică, la a 6-a nu mai are ce căuta. Deci, revenind, 
rugămintea ar fi, dacă s-ar putea reactiva acele razii care se făceau, în primul rând, că în 
baruri n-au ce căuta, pentru că acolo, sub 18 nici n-ar trebui să servească băuturi. Nu ştiu, 
habar n-am a competenţa cui ar fi să verifice acest lucru, dar cert este că există câteva 
bombe din acestea, printre care : pe Curcubeul, nu ştiu care, pe acolo, printr-o străduţă 
mică, în paralel cu Bánki Dónáth, aşa. Ei spun că se duc acolo, la Curcubeul Dulce. Eu n-
am intrat niciodată acolo, dar acolo este locul de refugiu, am înţeles, a multor elevi, nu din 
şcoala noastră neapărat. Aşa. Deci, aţi înţeles, cred, despre ce este vorba. Dacă consideraţi, 
colegii care sunteţi în învăţământ, şi ştiţi, sunteţi mai aproape de situaţie, că ar fi necesară 
reactivarea acestei forme de a-i păstra cumva în şcoală, pentru că imediat chiar va veni, 
probabil, adevărata primăvară, şi fenomenul se va amplifica. Vă mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Răspunde doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu nu sunt împotrivă, să 
sprijinim acest lucru, dar părerea mea este că nu este treaba poliţiei să ţină copiii în şcoli. 
Atitudinea profesorilor, urmărirea elevilor, în primul rând, cred că ar putea să-i convingă să 
rămână în şcoală. Faptul că minorii nu pot fi serviţi cu băuturi alcoolice, de către nicio 
unitate de restauraţie, asta este evident, şi există razii, pentru verificarea acestui lucru. Şi la 
sfârşit de săptămână, poliţiştii au intrat în 6 astfel de unităţi. Evident, pot să o facă şi 
înainte de masă. Acum, nu cred că ar trebui, în rândul populaţiei, să se nască o astfel de 
teamă, nu ştiu ce fel de razii ar trebui...Atitudinea profesorilor, şi relaţia dintre profesor şi 
elev ar putea întări acest lucru, şi ar ţine elevii în şcoală, şi evident părinţii, cât de mult 
urmăresc copiii, la fel şi relaţia dintre părinţi şi profesori, cred că este foarte importantă. 
Asta o spun ca şi mamă, ca şi profesor, ca şi viceprimar, dacă vă place. Dar vă spun, nu 
exclud. Evident, s-ar putea realiza câteva identificări, dar am convingerea că în primul rând 



 

 

părinţii şi profesorii sunt cei care trebuie să urmărească şi să ţină copiii în şcoală.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. (lb.r.): „Urmează la cuvânt Corina Bote.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Fix o secundă, scuze. 
Chiar puţin vă deranjez, doamna Sztakics. Cred că ar trebui, totuşi, să reuşim să dăm jos 
semnele acelea de Crăciun, că au apărut nişte fotografii nu prea plăcute pentru noi. Sunt 
încă pe bulevard, suntem în februarie. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Astăzi am semnat contractul 
pentru demontare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. (lb.r.): „Urmează la cuvânt Corina Bote.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Vroiam să vă 
anunţ, că din motive personale a trebuit să iau nişte decizii pentru viitorul meu, asta 
înseamnă că îmi voi da astăzi demisia din Consiliul Local. Sunt convinsă că veţi colabora 
foarte bine cu următorul coleg de pe lista noastră, din partea PNL. Mă bucur foarte mult 
pentru colaborarea cu dumneavoastră. Cred că am avut o activitate destul de bună, 
împreună, fără probleme. Chiar dacă voi pleca momentan din Consiliul Local, promit că în 
continuare voi face tot ce pot pentru Sfântu Gheorghe şi judeţul Covasna, oriunde mă voi 
afla. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Răspunde doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi noi îi mulţumim Corinei 
Bote pentru colaborare, şi îi dorim ca şi în noul loc de muncă să lucreze cu spor. Îi dorim 
spor la treabă!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Ultimul, cine a cerut cuvântul, este domnul Rápolti István.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – responsabil sat (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt, 
domnule preşedinte. Eu aş dori să aduc plângerile celor din Coşeni. Se desfăşoară lucrările 
de canalizare, în sat. Nu ştiu cine este responsabil cu verificările, cu controlul lucrărilor. Se 
lucrează foarte prost. Au distrus străzile, toate. Desfac trotuarele, la racordări, după care nu 
refac. A fost şi un caz în care plăcile de pe trotuar le-au aruncat în groapă, pentru a nu fi 
nevoiţi să le pună înapoi, după care au astupat groapa. Cineva dă bani, oraşul, deci cineva 
ar trebui şi să controleze, căci eu nu am în sarcină acest lucru, şi pe mine nici nu mă 
ascultă. Este catastrofal. Săptămâna trecută, de exemplu, sâmbătă, am plătit din banii mei 
un tractorist, să astupe cumva gropile, să putem circula. Maşinile circulă zilnic, oamenii 
folosesc drumul. Deci, eu nu pot să înţeleg asta, ca la o astfel de investiţie mare, nimeni să 
nu facă verificări, să vadă ce fac executanţii. Eu vă rog să verificaţi. A venit deja şi o a treia 
echipă, se schimbă între ele, dar văd că nu sunt specialişti, sunt zilieri. Deci, cumva faceţi, 
să verificaţi lucrările. Un alt lucru. Eu nu ştiu cine a făcut proiectul, dar aşa ceva, ca în 
ambele sate, să pompăm apa de jos în sus, pe deal, şi de acolo, apa vine în jos, spre oraş. 
De ce nu s-a putut aduce, pe dedesupt, pe sub mal, la Sfântu Gheorghe? Şi atunci, vor fi 
făcute astfel de decantoare, unde funcţionează pompe electrice, şi acestea vor decanta apa 
de jos în sus. După aceea, dacă astea se strică, atunci aceste decantoare se vor umple şi 
străzile vor fi revărsate de apă. Un astfel de decantor este chiar în faţa porţii mele. Nimeni 
nu s-a uitat, să vadă cum este proiectul realizat? Pompăm de jos, în sus. Atât ar fi. Vă rog, 
ca cineva să facă verificări. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Doamna viceprimar, vă rog.” 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Contractul pentru 
realizarea reţelei de canalizare a celor două sate a fost încheiat de Gosp Com. Îi voi anunţa, 
să verifice, şi să urmărească lucrările, deci oraşul nu are contract cu executantul lucrării.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Totodată, vă mulţumesc şi pentru prezenţă, şi prin asta, declar şedinţa încheiată. La 
revedere!” 
 
 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 26.05.2016. 
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