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PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 31 martie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Jozsef Álmos-Zoltán, Rokohl-Jakabos Janka-Krisztina, 
Vargha Mihály-Béla, 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. 493/24.032016.  
 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 CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu 
respect doamnele şi domnii consilieri prezenţi la şedinţă. Salut reprezentanţii presei. Vă 
rog frumos să porniţi aparatele. Rog cu respect membrii echipei campioane naţionale de 
baschet să poftească. Salutăm cu mare drag echipa campioană naţională. Au adus mare 
bucurie oraşului nostru, şi le dorim mult succes şi în continuare, până la Campionatul 
European. Îl rog pe domnul viceprimar Tischler Ferenc să ţină discursul de felicitare.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut 
campionii, reprezentanţii presei, şi invitaţii. În cei mai mult de 550 de ani de existenţă a 
oraşului nostru, acesta este cel mai mare premiu în domeniu sportiv, premiu câştigat 
vreodată de vreo echipă sportivă. Mulţumită dumneavoastră, Sfântu Gheorghe a devenit 
capitala baschetului feminin. Am arătat ţării cum trebuie construită o echipă. Am arătat că, 
prin perseverenţă, dăruire şi o bună pregătire profesională, se poate câştiga. Am făcut acest 
lucru, încă de la început, în condiţiile în care am văzut că toată lumea este împotriva 
noastră, când toată lumea ne va pune piedici. Am văzut că nu a fost organizată Super Cupa, 
nu-i aşa? Am văzut că toată ţara era supărată că avem steag, avem imn, dar am putut depăşi 
asta, şi am putut arăta că suntem capabili să câştigăm. Puţine au fost acele zile în care, în 
mediul meu restrâns, să nu fi vorbit de baschet. A devenit o temă publică, a devenit o temă 
de zi cu zi a vieţii noastre, baschetul. Am avut emoţii împreună cu dumneavoastră, v-am 
ţinut pumnii. De multe ori, transpiram împreună cu dumneavoastră, din tribune. Aţi devenit 
simbolul mişcării sportive a oraşului nostru. Rămânem devotaţi principiilor noastre, şi pe 
viitor. Mulţumim jucătoarelor, conducătorilor echipei şi antrenorilor că aţi adus în Ţinutul 
Secuiesc Cupa României şi Cupa Ligii Naţionale. Pentru noi, aceste două cupe reprezintă 
dovada vie a faptului că sportul trebuie susţinut în continuare, şi este dovada faptului că 
sistemul nostru de finanţare este bun. Căutăm soluţia pentru a putea sprijini această echipă 
şi pe viitor. Mă bucur pentru faptul că Zorán Mikes a semnat deja contractul, şi sper că 
multe dintre dumneavoastră veţi semna contractul, puteţi avea încredere în noi. Şi noi 
avem încredere în dumneavoastră. Felicitări! Vă mulţumim foarte frumos. Evident, îl rog 



 

 

pe domnul preşedinte Miklós Zoltán să spună şi el câteva cuvinte, căci la aceste mese, el 
este cunoscut ca una din persoanele care luptă pentru dumneavoastră.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos, domnule 
viceprimar. După meci, am scris pe pagina mea de Facebook, că am luat ceea ce-i a 
noastră. Şi de aceea este a noastră, căci am meritat-o. Nu doar cu rezultatele din acest an, ci 
am meritat cu toată munca susţinută şi cu dăruirea din ultimii ani, pe care o putem arăta în 
baschetul feminin. Aici, a muncit cu perseverenţă şi hărnicie toată lumea, jucătoarele, 
antrenorul, echipa tehnică, conducerea clubului, aşa că în acest sens, victoria din acest an 
este binemeritată, aceste două minunate cupe.  Le-au meritat, aşa cum am spus jucătoarele, 
antrenorul, şi mai ales echipa de suporteri, şi locuitorii din Sfântu Gheorghe şi judeţul 
Covasna. Aproape că se putea simţi, în aceste zile, puterea şi voinţa comunităţii. Câte un 
meci de baschet este un adevărat eveniment comunitar, şi când putem ridica în aer, 
victorioşi, câte o cupă, atunci putem spune că într-adevăr, această activitate are o efect de 
consolidare comunitară. Momentele de la Alba Iulia au fost minunate şi înălţătoare. Ne-am 
îmbogăţit, cu toţii, cu experienţe de neuitat, şi eu cred că acest rezultat ne obligă pe toţi; 
obligă echipa să păstreze aceste titluri, şi anul viitor, şi obligă membrii asociaţiei să meargă 
mai departe pe acest drum, către noi şi noi victorii. Mulţumim Consiliului Local Sfântu 
Gheorghe pentru tot sprijinul acordat, şi invităm pe toată lumea la sărbătoarea comună pe 
care o organizăm în centrul oraşului, în cadrul căreia, cel mai important moment va fi 
concertul Ismerős Arcok, seara de la ora 21,00. Mulţumim frumos, şi putem fi mândri de 
noi, puteţi fi mândri de voi. Mulţumesc frumos. Îl rog pe domnul antrenor Zorán Mikes să 
spună câteva cuvinte, la fel ca şi anul trecut.” 
 Domnul ZORÁN MIKES (lb.e.): „E foarte dificil să găsesc cuvinte pentru a 
descrie ceea ce simţim fiecare, în aceste momente, că am ajuns în finală şi am câştigat 
Campionatul. Cel mai simplu mod să-l descriu, este că a fost un moment uluitor. Ne simţim 
foarte mândri, că am devenit parte a istoriei a acestui oraş, şi este un sentiment minunat. 
Totodată, mă simt foarte mândru, că în ultimele două sezoane am dominat campionatul. În 
acest sezon am făcut execuţii. Tot ce facem aici, facem în mod corect şi simţim că suntem 
respectaţi. Şi cred că răspundem tot aşa. Mulţumim consiliului, oraşului, pentru susţinerea 
baschetului feminin. Sper că în viitorul apropiat, cu noua arenă sport, care se va finaliza cât 
mai curând, poate putem scrie un capitol nou în istoria acestui oraş. Vă mulţumesc foarte 
mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Dau cuvântul domnului 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Nu o să vă mai ţinem în picioare. Îmi pare chiar rău, de aia am vrut să stau aşa. Nu e plăcut 
să stai jos, când stau atâtea doamne şi domnişoare în faţă, dar pentru un minut. Vă spun că 
visez la momentul ăsta de 3 ani. Acum 8 ani, eu m-am apropiat de acest sport şi de această 
echipă dintr-un motiv foarte simplu. L-am văzut ca pe unul dintre principalele obiective pe 
care românii şi maghiarii îl pot avea împreună. Este unul dintre cele mai mari succese pe 
care oraşul acesta îl are, când ai două legende ale baschetului feminin românesc, căpitanele 
echipei naţionale, aşa de o parte şi de alta, nu pot să fii decât mândru, că împreună cu cele 
din străinătate, împreună cu junioarele de la noi, împreună cu cele care au crescut deja la 
noi, şi iată vor fi nişte junioare de bază, sunt convins, ale echipei şi ale campionatului. Este 
o mare mândrie pentru Sfântu Gheorghe. Iar pentru mine, este un vis împlinit, indiferent 
dacă voi mai fi sau nu, în acest consiliu. Au fost 8 ani de vis, şi oricând aş susţine un 
asemenea sport. Vă mulţumesc mult pentru tot ceea ce aţi făcut pentru Sfântu Gheorghe. 
Este o onoare. Respect! ” 



 

 

(Se dă citire numelor jucătoarelor, a echipei întregi. Aplauze, după care se iese din sală 
pentru fotografii.) 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să vă verificaţi 
aparatele. După momentele festive, continuăm şedinţa de consiliu. Supun la vot procesele -
verbale ale şedinţelor anterioare de consiliu. Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 
noiembrie 2015.„ 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Csatlos 
László, Magyarosi Imola-Piroska). 
 „Să votăm în legătură cu Procesul-verbal din decembrie 2015.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Csatlos 
László, Magyarosi Imola-Piroska). 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu Procesul-verbal al şedinţei din 8 ianuarie 
2016.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Csatlos 
László, Magyarosi Imola-Piroska). 
 „Totodată, să votăm şi în legătură cu Procesul-verbal al şedinţei din 22 ianuarie 
2016.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Csatlos 
László, Magyarosi Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc frumos. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în legătură cu Ordinea de 
zi, acum este momentul. Doamna viceprimar, vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut 
cu drag colegii consilieri şi reprezentanţii presei. Aş dori să propun un punct D1 pe 
Ordinea de zi a şedinţei de azi, cu privire la împărţirea unui teren de pe strada Borviz. De 
asemenea, aş dori, dacă se poate, să dezbatem punctele 11 şi 12 înainte de punctul 3, căci 
au implicaţii bugetare, şi conţinutul acestor proiecte de hotărâre ar fi bine să fie adoptat 
înainte de modificarea bugetului. Totodată, domnul director de la Multi-Trans a semnalat 
că, din motive de sănătate, ar dori să plece mai devreme. Deci, aş dori, dacă este posibil, să 
dezbatem şi punctul 14 înainte de punctul 3. mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Am notat. Vă rog să 
votăm în legătură cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarosi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Am dori să dezbatem punctele 11, 12 şi 14 înaintea punctului 3 de pe 
Ordinea de zi. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarosi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Vă rog să semnalaţi, dacă doriţi să luaţi cuvântul la Diverse. Doamna 
consilier Pârvan Rodica, domnul consilier Guruianu Mădălin. Mulţumesc frumos. Acum, 
vă rog să votăm Ordinea de zi a şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 14 voturi  pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarosi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier local a doamnei Bote Corina. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna consilier Bote Corina şi-a dat demisia, astfel că trebuie să luăm act de demisia 



 

 

dumneaei, să constatăm încetarea de drept a mandatului de consilier local, şi să declarăm 
vacant locul de consilier deţinut de aceasta.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Comisia 
Juridică a acordat aviz favorabil, în unanimitate. Întrebări, dacă sunt? Nu sunt. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarosi 
Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 62/2016.  
 „Mulţumesc frumos. Trecem la punctul 2. Prezintă doamna viceprimar Sztakics 
Éva- Judit. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
exerciţiului bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Bugetul local al municipiului, pe anul 2015, a însumat 194.266.880 lei, iar în cursul anului 
a fost rectificat cu suma de -12.002.810 lei, astfel, bugetul local la data de 31 decembrie 
2015 a totalizat 182.264.070 lei. Acest lucru înseamnă că am realizat 87,72% din 
prevederile anuale. De fapt, această mare diferenţă provine în urma procedurilor de 
achiziţii publice la proiecte, am coborât cu mult sub preţurile estimate, deci de aici provine. 
Deci, nu am putut utiliza întreaga sumă, căci au fost realizate din bani mult mai puţini, şi 
ofertele pe care le-au depus  firmele, pentru execuţia lucrărilor, au fost cu valori mai mici 
decât cele preconizate. Instituţiile culturale au realizat venituri proprii în valoare de 
1.157.593 lei. Instituţiile de învăţământ, 2.957.489 lei. Din proiecte mai mici, aici sunt 
trecute doar proiectele mai mici, instituţiile de învăţământ şi cele culturale au realizat 
662.667 lei, deci vorbim de evenimente culturale.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Supun la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
63/2016.  
 „Mulţumim frumos.Trecem la punctul 11. Prezintă domnul viceprimar Tischler 
Ferenc.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă 
Comunitară şi Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, 
în vederea finanţării şi organizării activităţilor desfăşurate de Centrul de zi pentrun copii 
provenind din familii aflate în dificultate din cartierul Őrkő, municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos pentru 
cuvânt, domnule preşedinte. Caritas desfăşoară de mai bine de 4 ani, de 5 ani desfăşoară 
programul „After School” în cartierul Őrkő. Până acum au primit finanţare de la Guvern, 
pentru desfăşurarea acestui program. Începând cu acest an, s-a retras finanţarea, iar noi, în 
Comisia Socială am căzut de acord asupra faptului că activitatea întreprinsă de ei, acolo, 
este un mare ajutor, oricum am privi lucrurile, pentru educaţia copiilor de etnie romă, şi 
pentru petrecerea timpului liber al acestora, într-un mod mai constructiv şi sănătos. Din 
aceste motive propun să încheiem acest contract de parteneriat, şi să sprijinim acest 
program. Vă rog să-l susţineţi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votaţi în 
legătură cu acest punct. Comisia nr. 1 a acordat avoz favorabil proiectului de hotărâre, la 
fel şi Comisia nr. 3 şi Comisia nr. 5. Vă rog să votaţi.” 



 

 

 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
64/2016.  
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune” şi Fundaţia „Lajtha 
László” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării organizării evenimentului „Cea de-a 
XII-a Întâlnire a Ansamblurilor Profesioniste de Dans Popular din Transilvania”. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În luna 
octombrie am dori să organizăm la Sfântu Gheorghe cea de-a XII-a Întâlnire a 
Ansamblurilor Profesioniste de Dans Popular din Transilvania. Pentru organizarea acestui 
eveniment, propunem alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local. Organizatorul 
evenimentului ar fi Fundaţia „Lajtha László”, şi Ansamblul de Dansuri Trei Scaune ar 
asigura sala de spectacole şi întregul aparat de specialitate. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Comisia nr. 1 a avizat 
favorabil, la fel şi Comisiile 4 şi 5. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
65/2016.  
 „Mulţumesc frumos. Trecem la punctul 14. Prezintă doamna viceprimar Sztakics 
Éva.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2016. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. O să-l 
rog pe domnul director Tittesz Zoltán să prezinte dumnealui proiectul de hotărâre. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu respect 
doamnele şi domnii consilieri. Aş dori să prezint bugetul MultiTrans SA pe anul 2016. În 
primul rând, ne bazăm pe realizările anului 2015, şi calculăm, pentru bugetul anului 2016, 
o creştere de 6% a venitului. Evident, şi pe partea de cheltuieli se observă aceste creşteri 
procentuale. Totodată, la salarii am luat în calcul şi creşterea preconizată a salariului 
minim. Pentru sfârşitul anului, avem un profit brut proiectat de 5.000 lei. Totodată, în acest 
an am dori achiziţionarea unei Dacii, căci la ora actuală, societatea are două autoturisme. 
Unul este o Dacie „papuc”, care s-a amortizat complet, atât fizic cât şi moral, şi mai avem 
o Dacie din 2005. în aceste condiţii achiziţiile merg destul de greu, la fel şi diferitele 
deplasări, din punctul de vedere al reparaţiilor. Acest autoturism am dori să-l achiziţionăm 
prin leasing pe 4 ani. Valoarea fără TVA este de 10.500 euro. Pe scurt, despre asta ar fi 
vorba.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Intervenţii? Domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Domnul 
director s-a aşezat aproape de mine. Aş avea o întrebare. Şi anul trecut, şi înainte cu un an, 
la adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli, s-a ridicat problema modificării traseelor 
autobuzelor, în Sfântu Gheorghe, în cazul unor anumite linii. Aici vorbesc despre 
solicitările venite din partea locuitorilor din capătul străzii Ciucului, din partea celor de pe 
strada Izvorului,  şi din zonă, solicitări care au fost şi înregistrate. Şi totodată, foarte multe 
solicitări şi din partea altor cetăţeni, cine ar dori să ajungă la supermarket-uri cu autobuze, 
şi eventual să ducă acasă cumpărăturile, tot cu autobuzul. Nu toată lumea are autoturism 



 

 

proprietate personală, iar taxiul nici acum nu este o soluţie ieftină. Domnul director a 
promis anul trecut, la adoptarea bugetului, că în scurt timp va prezenta o astfel de 
posibilitate, luând în considerare şi modificările de circulaţie care s-au realizat în urma 
amenajărilor din oraş. Eu am aşteptat până acum. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Până la urmă, acum s-au finalizat 
toate modificările de amenajare şi de circulaţie. Totodată, într-o şedinţă de Comisie 
Economică am vorbit că oraşul va achiziţiona autobuze, căci nu se poate rezolva fără ele, 
iar acum vom realiza un plan, în acest sens, în aşa fel încât vom include şi centrele 
comenrciale, şi evident, vom încerca să cuprindem şi periferia oraşului, într-una din linii, 
luând în considerare modificările actuale.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Poftiţi, doamna 
viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deoarece este foarte 
posibil să se deschidă noi oportunităţi pentru reînnoirea transportuuli public de persoane, e 
nevoie să elaborăm o strategie şi un studiu, în ceea ce priveşte transportul public de 
persoane în Sfântu Gheorghe. Acum s-a finalizat licitaţia publică pentru elaborarea 
studiului, aşa că aşteptăm. Suntem înainte de semnarea contractului. În scurt timp se naşte 
această strategie, iar cu acest studiu, de fapt, mai mult ca sigur că vom fi nevoiţi să mutăm 
MultiTrans-ul. Oraşul ar dori achiziţionarea de autobuze noi, deci lucrăm la studiu şi la 
pregătirea proiectului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul consilier 
Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnule director, am două 
întrebări punctuale. Una din ele: este aici o sumă destul de semnificativă, pe care nu ştim 
exact unde să o includem, 10% din venituri, alte venituri în valoare de 450.000 lei. Şi 
cealaltă întrebare, legată de subvenţia de 60%. Deci, venituri totale de 4.000.000 lei, 
subvenţii conform prevederilor legale, de la Consiliul Local de 2.300.000 lei. Cum vedeţi 
dumneavoastră, aceste sume se pot modifica în viitor? Se pot îmbunătăţi?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Aş începe cu cea de-a doua 
întrebare. Din păcate, subvenţia a crescut an de an, iar acest lucru are motivele lui. Unul 
din motivele principale este acela că reducerile pentru pensionari sunt legate de salariul 
minim pe economie, ceea ce înseamnă că pensionarii care au pensii mai mici de salariul 
minim pe economie circulă gratuit pe liniile noastre. Din păcate, pensiile nu au crescut în 
aceeaşi măsură cu salariul minim pe economie, şi foarte mulţi pensionari se încadrează în 
această categorie. Evident, se observă un algoritm conform căruia noi trebuie să calculăm 
subvenţia necesară, şi primim tot timpul mai puţin. Cealaltă întrebare: acolo sunt alte 
venituri, de exemplu abonamente, alte tipuri de transporturi solicitate, şi alte asemenea. 
Deci, înafară de faptul că există transport public, avem şi alte venituri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Răspunsul este satisfăcător? Mulţumim domnului director pentru prezentare, doamnei 
viceprimar, cât şi pentru răspunsurile către domnul consilier Bálint József. Într-adevăr, 
acestea sunt probleme urgente, zi de zi. Comisiile de specialitate 1 şi 5 au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. Vă rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
66/2016.  
 „Mulţumesc frumos. Revenim la punctul 3. Prezintă doamna viceprimar Sztakics 
Éva.” 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mă scuzaţi, dar între timp 
mai am o propunere de modificare. Deoarece dorim, şi în acest an, să realizăm programul 
cu table interactive, ar mai trebui să discutăm acel punct înainte de punctul 3 de pe Ordinea 
de zi, căci după ce adoptăm acea hotărâre, putem să includem cheltuielile în buget, iar 
colegii au făcut-o deja. Vă rog să votăm, să discutăm punctul 10 înainte de punctul 3.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Dacă sunteţi de acord 
să dezbatem punctul 10 înainte de punctul 3 de pe Ordinea de zi, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, lipsind de la vot Vajna László. 
 „Mulţumesc frumos. În regulă. Punctul 10.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 
programului de sprijinire a dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table 
interactive. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi în 
anul 2016 am dori să includem în buget suma de 60.000 lei pentru a putea dota şcolile cu 
table interactive şi retroproiectoare, în condiţiile în care 50% din valoare o pot arăta din 
sponsorizări, sprijin, proiecte, şi o altă condiţie este ca valoarea unui astfel de echipament 
să nu depăşească 12.000 lei. Deci, am acorda 6.000 lei pentru fiecare solicitare. Dacă este 
necesar, pe parcurs vom mai putea modifica această sumă, evident. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Vă rog să votaţi. Vă mai spun că acest proiect a fost avizat favorabil în 
Comisiile de specialitate 1, 4 şi 5.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 67/2016.  
 „Mulţumesc. Urmează punctul 3. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm partea de venituri cu 290.000 lei. Cheltuielile sunt suplimentate cu 15.500 lei. 
Dorim să achiziţionăm un copiator A3, cu 5.500 lei, şi o maşină de numărat şi verificat 
bancnote cu 10.000 lei. De asemenea, includem uma de 40.000 lei pentru finanţarea 
organizării Întâlnirii Ansamblurilor de Dans Popular, 50.000 lei pentru programul comun 
desfăşurat cu Caritas, şi 60.000 lei pentru programul tablelor interactive. De asemenea, aş 
dori să menţionez că bugetele instituţiilor de învăţământ se rectifică cu 11.350 lei, venituri 
proprii, aici vorbim de Kós Károly, Váradi József, Mikes Kelemen, Nicolae Colan. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Vă rog să votaţi. Comisiile de specialitate 1şi 5 au avizat favorabil proiectul.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 68/2016. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 4 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii 
internaţionale pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
acesta dorim să alocăm din buget suma de 30.000 lei pentru fondul de relaţii internaţionale. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 



 

 

prezentare. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 69/2016. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Urmează punctul 5 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului local nr. 36/2016 privind sprijinirea bisericilor creştine 
din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anii 
precedenţi, sprijinirea încălzirii bisericilor creştine din satele aparţinătoare municipiului am 
rezolvat-o cu lemne. Începând cu acest an, acest lucru nu mai este posibil, şi aşa cum am 
promis la şedinţa anterioară, am verificat toate variantele, şi am luat legătura cu bisericile 
din Chilieni, Coşeni şi Câmpul Frumos, şi am decis să alocăm câte 1.000 lei pentru fiecare, 
căci nu putem asigura lemne. Deci, vorbim de Biserica Romano-Catolică, Biserica 
Reformată şi Biserica Ortodoxă din Chilieni, primeşte fiecare câte 1000 lei, la fel şi Casa 
de Rugăciuni Catolică din Câmpul Frumos, şi Biserica Reformată şi cea Catolică din 
Coşeni. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 3 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Acum, vă rog 
să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 70/2016. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Urmează punctul 6.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea schemei 
de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc foarte frumos. Am 
dori să continuăm programul demarat acum 4 ani, şi care s-a dovedit a fi de succes, cu 
privire la schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
din Municipiul Sfântu Gheorghe. În comparaţie cu anul trecut, nu sunt modificări 
substanţiale. Începând cu data de 11 aprilie, şi până la data de 21 octombrie, firmele pot 
aplica. Dorale depuse vor fi evaluate tot de aceeaşi comisie mixtă, ca şi anul trecut. 
Continuăm parteneriatul de succes cu Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, şi începem 
acest program cu fondul în valoare de 500.000 lei. Observaţia este că, toată lumea cine 
doreşte, poate să aplice, şi cine are dreptul să obţină acest ajutor de minimis, va obţine 
finanţare, deci dacă pe parcursul anului trebuie să extindem fondul, o vom face. Continuăm 
sistemul de bonusuri de anul trecut. Deci, nu aducem modificări la el. Deci, se acordă un 
ajutor în plus pentru întreprinzătorii mici şi mijlocii care oferă angajaţilor salariu mai mare 
decât minimul pe economie naţional. Deoarece sunt 2 nume, vom vota separat. Deci, Józsa 
Emese, şi cu subsemnatul vom reprezenta Consiliul Local în această comisie mixtă de 
evaliuare a proiectelor depuse. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Acum 
propun includerea, în comisie, a doamnei Józsa Emese şi a domnului Miklós Zoltán. Întâi 
votăm despre Józsa Emese.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, a lipsit din sală. 
 „Vă rog să votaţi despre Mikós Zoltán.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, a lipsit din sală. 
 „Mulţumesc frumos. În unanimitate. Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil acest 
proiect de hotărâre. Vă rog să votăm.” 



 

 

 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 71/2016. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Acest program de minimis, pentru mine este un concept 
minune, dar poate mă obişnuiesc. Trecem la punctul 7.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Covasna. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Pentru desfăşurarea programului 
de ajutor de minimis, pentru organizarea unor programe comune, de altă natură, cât şi 
pentru cheltuielile de funcţionare, conform proiectului de hotărâre, acordăm un ajutor ad-
hoc de 100.000 lei, Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna. Vă rog să susţineţi proiectul 
de hotărâre. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Supun la 
vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot 
(Debreczeni László, Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 72/2016. 
 „Urmează punctul 8.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea unor 
măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2016. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
acesta am organiza Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe în perioada 22 – 24 aprilie. La fel ca şi 
în anii precedenţi, Tega ar fi organizatoarea târgului, şi sociatatea s-ar ocupa de 
contractarea participanţilor la târg, a comercianţilor. În anexă se vede harta, acolo se vede 
unde ne-am imaginat diferitele locaţii, şi preţurile per metri pătraţi. Având în vedere 
experienţa anilor trecuţi, şi anul acesta, din mărfurile industriale, am accepta în târg doar 
produsele de artizanat şi meşteşugăreşti. În ceea ce priveşte jocurile pentru copii, am 
permite doar jocurile gonflabile mai simple şi mai mici, în piaţa din faţa Magazinului 
Şugaş, şi pe strada Kossuth Lajos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile de Specialitate au avizat favorabil acest proiect. Comisia nr. 5 a propus: 
„Conform prevederilor naţionale şi internaţionale ratificate de către România, recomandăm 
folosirea limbii maghiare de către comercianţi.” Comisiile de specialitate au aprobat. 
Mulţumesc frumos. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), 2 consilieri  nu au 
votat lipsind de la vot (Miklós Zoltán,Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 73/2016. 
 „Punctul 9. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria 
Hotelieră şi Restaurante. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Având ca 
bază experienţa pozitivă a ultimilor ani, echipa organizatoare a Zilelor Sfântu Gheorghe a 
solicitat să încheiem un contract de parteneriat cu SVESZ - Asociaţia Unităţilor din 
Industria Hotelieră şi Restaurante, căci este mult mai transparant, mult mai uşor de 
verificat, şi serviciile prestate sunt de calitate mult mai înaltă dacă încheiem un contract cu 
o asociaţie umbrelă pentru licitaţia unităţilor de alimentaţie publică, iar mai departe ei sunt 
cei care organizează şi verifică aceste unităţi. Pentru acest lucru, încheiem un contract de 
parteneriat, în baza căruia SVESZ achită suma de 124.998 lei. Prin aceasta primeşte 



 

 

dreptul, iar mai departe, Asociaţia dă la rândul ei mai departe membrilor ei. Această sumă 
rezultă din mp/preţ/zi. În anexa proiectului de hotărâre este acolo, exact. Vă rog să susţineţi 
acest proiect. Şi mai am o propunere de modificare. Vă rog să mă mandataţi pe mine, să 
semnez acest contract, şi nu doamna viceprimar Sztakics Éva, căci o rudă de gradul I a 
dumneaei, soţul dânsei este în SVESZ. Totodată, trebuie să numim o persoană din 
Consiliul Local, care va supraveghea asocierii, vă rog să faceţi propuneri. Colegii şoptesc 
că persoana propusă să fie Zsigmond József. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil acest proiect. Aş dori să supun la vot numirea domnului 
consilier Zsigmond József ca şi reprezentant al Consiliului Local în Comisia de 
supraveghere a asocierii. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat au lipsit de la vot. 
 „Acum, să votăm în legătură cu mandatarea domnului viceprimar Tischler Ferenc 
cu semnarea contractului de asociere în participaţiune, în locul doamnei viceprimar 
Sztakics Éva – Judit. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat au lipsit de la vot. 
 „Acum, supun la vot întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, (d-na Sztakics Éva-Judit nu 
a participat la vot, Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 74/2016.  
 „Mulţumim. Punctul 13.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 2013 
când am modificat regulamentul de organizare al Căminului „Zathureczky Berta”, şi am 
specificat în regulament că toţi cei care vin în Cămin după acea dată, sunt obligaţi să achite 
acea sumă pe care o stabilim la începutul fiecărui an, în baza cheltuielilor anului precedent. 
Acele persoane care erau deja în Cămin, la acea dată, de la acele persoane ştiam foarte bine 
că nu putem să le cerem să plătească retroactiv, căci la început, când au ajuns acolo, au 
plătit o taxă. În foarte multe cazuri au vândut apartamentele şi au achitat cu acei bani. În 
momentul de faţă, acele persoane plătesc 60% din venituri, iar la cei cu venituri foarte 
mici, achită o sumă stabilită voluntar. Am dori ca începând cu luna februarie, Consiliul 
Local să preia cheltuielile acestor persoane. Nu vorbesc de întreaga sumă, ci de acele sume 
acceptate voluntar a fi plătite, sau diferenţa dintre acel procentaj de 60% care ar trebui 
plătit şi suma plătită voluntar. Vă rog să susţineţi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Vă rog să votaţi. Comisiile 1, 3 şi 5 susţin proiectul.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit, Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 75/2016. 
 „S-a adoptat. Mulţumim frumos. Trecem la punctul 14 pe care îl prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L Sfântu Gheorghe pe anul 2016. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Investiţia de la Parcul Industrial de la Câmpul Frumos se apropie de final. Eu cred că în 
luna mai, cel târziu iune, vom putea prelua lucrarea. Între timp, SEPSIIPAR SRL, societate 
pe care am înfiinţat-o pentru a administra parcul, trebuie să înceapă să promoveze parcul, 



 

 

să atragă societăţi acolo, căci atunci va fi parc industrial, când se populează cu investitori, 
şi se umple de viaţă. Pentru acestea, am calculat pentru anul în curs venituri de 86.000 lei. 
Cheltuielile vor fi mai mari anul acesta, evident, căci nu din primul moment se va rezolva 
funcţionarea parcului, trebuie organizare, marketing, diferite campanii organizate de 
conducere pentru a convinge firmele să vină în parcul industrial de la Câmpul Frumos. De 
aceea, am estimat cheltuielile la suma de 307.000 lei. Evident, anul acesta va fi o pierdere 
de 221.000 lei, sumă care se va amortiza, avem încredere în acest lucru, în anii următori, şi 
indicatorii acestei societăţi se vor schimba.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisia nr. 1 a votat cu 4 pentru şi 1 vot împotrivă, iar Comisia nr. 5 a votat în 
unanimitate pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, şi 1 abţinere (Bálint Iosif), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 76/2016. 
 „Cu abţinerea domnului Bálint, mulţumim. Reprezentanul satului Coşeni trebuie să 
plece, într-o problemă oficială. La revedere!” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special a reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a 
acţionarilor al SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este aici domnul director 
Godra Árpád, şi o să-l rog pe dumnealui să prezinte acest proiect de hotărâre.” 
 Domnul GODRA ÁRPÁD (lb.m.): „Bună ziua. Salut doamnele şi domnii 
consilieri. Fiind vorba despre o societate nouă, sunt nevoit să vorbesc şi despre condiţiile 
înfiinţării. Este vorba despre o societate care, conform statutuluidministrează şi se ocupă de 
funcţionarea bazinului, ştrandului, terenului de schi de la Şugaş Băi, spa-ul şi sala de sport 
de pe strada Vânătorilor. SEPSI REKREATÍV S.A. este în formare, motiv pentru care nu 
avem date contabile pentru perioada anterioară, şi a fost destul de greu să realizăm un 
buget, raportat la o perioadă anterioară de timp, dar evident, aceste servicii au funcţionat şi 
înainte, în administrarea municipalităţii, şi am reuşit să facem anumite comparaţii din 
datele obţinute din Primărie.aici, în primul rând, putem ajunge doar până la profitul 
operaţional. Pe scurt, am comparat veniturile realizate de Primărie în anul 2014, cu venitul 
estimat pe anul 2016, căci pentru anul 2015 am avut date doar pentru primele 10 luni. 
Societatea va încerca în 2016 o creştere de 20%. În ceea ce priveşte cheltuielile, planificăm 
să le păstrăm la nivelul celor din 2014, şi putem compara doar acele cheltuieli care sunt 
legate de achiziţionarea bunurilor, contravaloarea diferitelor servicii, cheltuielile cu 
energia, şi evident cheltuielile de personal. Se arată o cifră mare, aceea reprezintă 
cheltuielile salariale. Asta se vede şi în anexă. Aici se vede o creştere de 45%, dar vorbim 
despre o societate căreia trebuie să i se constituie o administraţie separată, aici mă gândesc 
la contabilitate, birou de achiziţii, toate acestea fiind realizate mai devreme sub egida 
Primăriei, deci acestea au fost realizate de angajaţii Primăriei. Deci, de aici provine această 
creştere. În comparaţie cu anul 2014, salariul minim a fost majorat de două ori, deci şi 
această majorare se vede aici. La prima vedere, rezultatul este brutal, dar din motivele 
enumerate mai sus, sunt de înţeles. Nu planificăm niciun fel de subvenţii, sau sprijin 
exterior, la partea de venituri, aşa rezultatul pe 2016, deci profitul operaţional prognozat 
este de misus 1.225.000 lei. Deci, ideea principală: mai devreme, aceste capitole apăreau în 
bugetul Primăriei, deci aici nu este vorba despre o altă cheltuială cu care trebuie să se 
confrunte municipalitatea. Pur şi simplu se contabilizează altfel, iar ăsta este capitalul 
social, căci acest minus va fi reglat din capitalul social. Ca şi concluzie: se poate vedea 



 

 

foarte bine, că în această formă, acest model de afacere nu este sustenabil,  şi proprietarii 
sunt în situaţia de a găsi acea formă de finanţare care, pe lângă un rezultat mai bun de 
funcţionare, va fi sustenabil. Asta mai înseamnă şi faptul că va menţine în viaţă aceste 
servicii publice. Mulţumesc frumos şi aştept întrebările.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Are cuvântul domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să spun, adică să atrag atenţia colegilor şi a presei asupra faptului căacea sumă de 
1.400.000 lei este contribuţia Municipiului Sfântu Gheorghe la funcţionarea bazinului de 
înot, a ştrandului, a terenului de schi de la Şugaş Băi, a spa-ului şi a sălii de sport de pe 
strada Vânătorilor.  Deci, aceste instituţii nu sunt profitabile, ba mai mult, funcţionează an 
de an cu o finanţare de la bugetul local de 1.400.000 lei. Deci, pentru a putea  acestea 
funcţiona, oraşul plăteşte anual această sumă. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
intervenţia obiectivă. Are cuvântul domnul Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Credeam că 
domnul director se va aşeza aici, în scaunul de interogatoriu, şi îi voi adresa câteva 
întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre şi cu bugetul în sine, dar în mod fericit, ne-a 
luat-o înainte, la mulţi dintre noi. Căci şi eu am fost curios să văd dacă are domnul director 
o comparaţie cu anii precedenţi, dacă ştie cum au stat cheltuielile în comparaţie cu bugetul 
planificat pe acest an. Prezentarea mi s-a părut una sinceră, în care se cunosc datele 
problemei, şi arată clar şi limpede pentru toată lumea, ce înseamnă funcţionarea acestor 
aşezăminte. Acest lucru trebuie să aparţină în mod direct, din punctul meu de vedere, 
prezentării proiectului. Şi aici se leagă şi celelalte două proiecte prezentate anterior. Drept 
rezultat, în urma a 3 proiecte de hotărâre, municipalitatea contribuie la funcţionarea 
aşezămintelor sportive, a parcului industrial şi a transportului public de persoane, cu suma 
de 4.000.000 lei. Deci, vorbim de sume semnificative. Şi până acum au existat, dar poate 
că nu au fost despicate ca acum, la prezentarea anterioară. Mulţumesc frumos domnului 
director, şi vă rog să încercaţi să ciopliţi ceva. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Pot anunţa 
susţinerea acestui proiect în 3 Comisii de specialitate. Vă rog să votăm, dacă alte 
intervenţii nu sunt.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 77/2016. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Trebuie să mandatăm un reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru a aproba 
aderarea comunei Turia la Asociaţie, şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale, la 1 leu/cap de 
locuitor pentru fiecare unitate administrativ- teritorială membră a Asociaţiei. Deşi iniţial eu 
am fost numită, deoarece Adunarea Generală va avea loc luni, vă rog să-l numim pe 
domnul viceprimar, să participe la AGA, căci luni, eu trebuie să merg la Bucureşti, la 
Ministerul Culturii, unde au fost chemate acele oraşe care au ieşit din cursa pentru Capitala 
Europeană a Culturii, pentru a găsea soluţii pentru implementarea obiectivelor culturale, 
prin alte proiecte. Deci, de aceea nu voi fi luni, şi îl rog pe domnul viceprimar să accepte să 



 

 

participe la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, 
şi rog Consiliul să-l mandatăm pe dumnealui. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Vă rog să 
votăm în legătură cu acordarea unui mandat special domnului viceprimar Tischler Ferenc. 
Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot.
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat în unanimitate de voturi. Acum, vă rog frumos să 
votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre de la punctul 17 de pe Ordinea de zi a 
şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 78/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Urmează punctul 18.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 64.865/10.11.2015 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii ”SFÂNTU 
GHEORGHE”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
trecut în luna noiembrie am încheiat acel contract de comodat prin care am transmis 
dreptul de folosinţă gratuită a drumurilor agricole de exploataredin Zona Câmpul Frumos, 
în favoarea Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii ”SFÂNTU GHEORGHE”.  
Acest contract a fost încheiat pe o perioadă de 1 an, dar pentru a putea aplica pentru 
proiecte de construire a reţelei de irigaţii, perioada trebuie să fie mai lungă. Propunem ca în 
loc de 1 an, contractul să fie pe 10 ani, şi putem să o facem, căci avem toate instrumentele 
legale la dispoziţie. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile 
1 şi 5 au avizat favorabil proiectul, în unanimitate de voturi. Vă rog să votăm în legătură cu 
acesta.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 79/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Urmează punctul 19. O rog pe doamna viceprimar Sztakics 
Éva-Judit să-l prezinte.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 22.817/09.05.2014 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Naţională Antidrog. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. În anul 2014 
am atribuit în folosinţă gratuită un imobil de pe strada Császár Bálint în favoarea Agenţiei 
Naţionale Antidrog. Acest contract expiră în luna aprilie, propunem să-l prelungim cu încă 
3 ani.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile 
1 şi 5 au avizat favorabil proiectul. Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre de 
la punctul 19.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 80/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Urmează punctul 20. Îl va prezenta domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de administrare asupra imobilului proprietatea publică a municipiului Sfântu 



 

 

Gheorghe, situat pe str. Daliei nr. 1, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Despre 
asta am mai vorbit, în ultima perioadă. Mai exact, când am atribuit AJOFM-ului o parte a 
acestei locuinţe. Atunci am menţionat faptul că biroul de relaţii cu publicul din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară se va despărţi în două părţi, o parte care rămăne pe 
strada Erege se va ocupa de ajutoarele sociale, şi tinerele mame, iar celelalte categorii de 
persoane cu handicap, şi alte persoane care ni se adresează în alte diferite probleme de 
asistenţă socială, le vom îndruma spre strada Daliei. Acesta este motivul pentru care am 
dori să transmitem dreptul de administrare asupra imobilului situat pe str. Daliei nr. 1, în 
favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară, pentru a putea organiza în condiţii mult mai 
bune, relaţiile cu publicul. Vă rog să susţineţi proiectul. Vă mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 3 şi 5 au analizat proiectul şi l-au avizat favorabil. Vă rog să votăm 
în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 20.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 81/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Urmează punctul 21. Îl va prezenta doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea din 
proprietate privată în proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat pe str. 
Centralei fn. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Asociaţia 
Topspin a fost cred, singura care, ca şi asociaţia civilă, a realizat ceea ce şi-a asumat, şi a 
reabilitat centrala termică dezafectată de pe strada Centralei, şi o utilizează conform 
destinaţiei. Acest imobil i-a fost acordat pe o perioadă de 30 de ani, cu posibilitate de 
prelungire pe încă 10 ani. Deoarece Curtea de Conturi consideră că această perioadă de 
timp este prea lungă, şi se poate întâmpla ca, fiind în patrimoniul privat al municipiului, să 
nu se întrăineze, am primit termen 31 martie să trecem acest imobil din proprietate privată 
în proprietate publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru ca nici din greşeală să nu se întâmple înstrăinarea 
lui. Oricum, timp de 40 de ani îl pot folosi liniştiţi asociaţia şi copiii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, şi 5 au analizat proiectul şi l-au avizat favorabil. Vă rog să votăm. 
Doamna Pârvan Rodica doreşte să intervină.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Ieri, în Comisia Economică, am 
ridicat această problemă, şi a rămas ca azi, de la doamna secretar, probabil o să primim un 
răspuns. În situaţia în care se află acea centrală, despre care s-a făcut vorbire, ar mai fi şi 
alte centrale dezafectate, dau exemplul centralei aceleia, fostei centrale Delcaserv din care 
a rămas doar o ruină, în spatele, sau în partea dreaptă, depinde cum ne situăm, sau la stânga 
magazinului Jysk, care a fost transformată pe timpul iernii într-un loc de, sau mai bine zis, 
într-un sediu în care se adăposteau oamenii străzii, iar acum este o mizerie cruntă, acolo. 
Oamenii, întotdeauna când merg să plătească întreţinerea, ridică această problemă. Dacă s-
ar putea extinde şi asupra altor centrale, în felul acesta s-ar recupera terenul acela. Propun, 
dacă se poate, pentru că este foarte aproape, la o viitoare şedinţă, să ne deplasăm la faţa 
locului, cel puţin să avem cunoştinţă de cauză, să ajutăm la curăţarea acelui loc, dar 
probabil că mai sunt şi alte locuri în situaţii similare. Dacă se poate proceda cu ele la fel, s-



 

 

ar recupera nişte terenuri, şi în acelaşi timp, s-ar igieniza şi locurile care sunt realmente 
surse de mizerie. Domnul care conduce şedinţa ştie foarte bine, că e în apropierea noastră, 
centrala aceea, şi ştiţi probabil, ce mizerie este acolo. Şi aş propune, dacă se poate, să 
extindem acest proiect şi asupra altor locuri, foste centrale din oraş. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Doamna 
Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Prin trecerea unei foste 
centrale termice în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe nu am face decât 
să complicăm lucrurile, dar vă spun cu bucurie că s-a eliberat autorizaţia de demolare, 
astfel că fostele centrale termice de pe strada Tavaszi Sándor şi de pe strada Lalelei, 2 foste 
centrale care într-adevăr sunt doar ruine, vor fi demolate. S-a încheiat deja contractul de 
demolare cu o firmă, aşa că, în foarte scurt timp vor dispărea, şi se aranjează acele terenuri. 
Deci, în foarte scurt timp, centrala de pe strada Tavaszi Sándor despre care vorbeşte 
doamna consilier, va dispărea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Alte 
intervenţii nu mai sunt, aşa că, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 82/2016. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 492/2010 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”.  Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. În anul 2010 
am atribuit în folosinţă gratuită imobilul de pe strada 1 Mai, în favoarea Bibliotecii 
Judeţene „Bod Péter”. Şi acum, sunt păstrate acolo cele 30.000 volume primite de la Marco 
Botta. Deoarece contractul expiră, dorim să prelungim cu încă un an, acest contract, la 
solicitarea Bibliotecii Judeţene. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Comisiile 1 
şi 5 au acordat avize favorabile. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu a votat lipsind de la vot (Guruianu 
Mădălin-Doru, Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 83/2016.  
 „Punctul 23. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice 
a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de 
locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Pe strada 
Ţigaretei s-a eliberat o garsonieră. A fost alocată Grădiniţei Csipike. Mai departe, instituţia 
de învăţământ nu doreşte să păstreze imobilul, aşa că propunem să-l alocăm Teatrului 
„Tamási Áron”, căci de foarte mult timp solicită teatrul locuinţă, tot pentru locuinţă de 
serviciu. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Dacă 
sunteţi de acord, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 84/2016. 
 „Mulţumesc. Trei Comisii de specialitate au avizat favorabil acest proiect de 
hotărâre. O rog pe doamna viceprimar să prezinte punctul următor.” 



 

 

 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Umbrei.  Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Am dori să 
reglementăm juridic un nou teren. Este vorba despre un teren cu suprafaţa de 1164 mp, pe 
care dorim să-l împărţim în drumuri şi spaţii verzi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Comisiile 
1, 2 şi 5 au aprobat proiectul. Acum, vă rog şi pe dumneavoastră, să susţineţi proiectul, prin 
voturi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 85/2016, lipsind de la 
vot Vajna László. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Extindere Centru Multifuncţional Néri Szent Fülöp, prin construire baie publică” din 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Organizaţiile civile care lucrează în Őrkő au formulat că ar fi bine dacă persoanelor 
participante la program le-am putea asigura posibilitate de duş, şi posibilitatea de a-şi spăla 
acolo hainele. Atunci s-a născut ideea să extindem acel centru multifuncţional cu această 
baie. Pentru acest lucru am solicitat aprobarea finanţatorului, căci acest centru a fost 
construit prin proiect. Finanţatorul a spus că pentru a acorda aprobarea, trebuie să vadă 
desenele, proiectul, documentaţia, cât şi aprobarea Consiliului. Acum, eu vă rog să 
susţineţi acest proiect, prin voturile dumneavoastră. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Comisiile 
1, 2 şi 5 au aprobat proiectul. Acum, vă rog şi pe dumneavoastră, să susţineţi proiectul, prin 
voturi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 86/2016. 
 „Mulţumesc. În unanimitate.” 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru reactualizarea 
indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în 
Municipiul Sfântu Gheorghe pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu 
modificările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Acum, am 
dori să actualizăm indicatorii ai unui număr de 6 străzi, căci mai multe străzi figurează în 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Aceste investiţii se realizează prin cofinanţare, 
şi în permanenţă, la solicitarea cofinanţatorului, suntem nevoiţi să actualizăm aceşti 
indicatori. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. 3 Comisii 
de specialitate au avizat favorabil proiectul, în unanimitate de voturi. Acum,vă rog şi pe 
dumneavoastră să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 87/2016. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 317/2015 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
acoperiş la Colegiul Naţional “Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 



 

 

Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Această 
investiţie este finanţată duin bugetul local. Nu am reuşit să o includem în Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală. Acum este vorba doar despre reabilitarea acoperişului. 
Încercăm şi în continuare să includem, în  Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 
reabilitarea completă a Colegiul Naţional “Székely Mikó”, a clădirii monument istoric a 
Liceului Mikes Kelemen şi a clădirii monument istoric a Colegiului Naţional „Mihai 
Viteazul”.  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. 3 Comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul, în unanimitate de voturi. 
Acum,vă rog şi pe dumneavoastră să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 88/2016. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 28.” 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările de plată din 
municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Experienţa ne 
arată că, acolo unde am amenajat parcări cu plată, acolo parcările s-au reglementat. Nu 
aceeaşi este situaţia, pe tronsonul dintre începutul străzii Váradi, Kossuth Lajos şi Gábor 
Áron, căci acolo tot parcări fără plată sunt. Am dori ca cele 27 de locuri de parcare 
amenajate acolo să devină şi acelea cu plată, astfel se reglementează şi acel tronson de 
drum, căci maşinile parcate neordonat acolo, sau neregulamentar, îngreunează foarte mult 
situaţia celor care vor să ia curba şi să meargă în sus pe strada Váradi József.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 89/2016. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
trecut, Parlamentul a adoptat o lege prin care copiii de grădiniţă care provin din familii 
defavorizate să fie motivaţi să meargă la grădiniţă, să participe în sistemul de învăţământ. 
Această lege are o metodologie, în ceea ce priveşte beneficiarii acestui stimulent. Practic, 
acum noi adoptăm o hotărâre în baza căreia stabilim practic, în baza legii, cum să 
identificăm aceste familii, şi cine vor beneficia de acest stimulent. Vă rog să susţineţi 
proiectul. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. 3 Comisii de Specialitate au analizat proiectul şi l-au avizat favorabil. Vă rog să 
votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 90/2016. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XXX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de 



 

 

etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Am dori să modificăm 
Regulamentul, căci dacă suntem consecvenţi principiului căruia factorii de decizie nu pot 
participa ăn procesul de execuţie, atunci Comisia de evaluare, în care în mare parte erau 
membri ai Consiliului, şi de aceea a fost inclus şi reprezentantul romilor, domnul director 
al Şcolii „Néri Szent Fülöp”. Trebuie să modificăm această comisie astfel ca în ea să nu fie 
niciun consilier, şi această comisie va fi numită printr-o dispoziţie de primar. Vă rog să 
susţineţi proiectul. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile 3 şi 5 au analizat proiectul de hotărâre şi îl sprijină prin aviz 
favorabil. Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 91/2016. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XXXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă.  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Preşedinte de şedinţă 
va fi domnul Debreczeni László, iar în lipsa dumnealui, domnul Guruianu Mădălin-Doru. 
Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 92/2016. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul D1. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-
Judit.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Borviz. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Am dori 
dezlipirea unui teren de pe strada Borviz, şi astfel se oferă posibilitatea retrocedării unui 
teren , în baza Legii 10.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Comisiile de 
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog şi pe dumneavoastră să 
votaţi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 93/2016. 
 „Mulţumesc frumos. Mulţumesc pentru participare, salut membrii consiliului. Da! 
Atunci, doamna Pârvan Rodica, aveţi cuvântul.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Tot timpul mă uitaţi. Nu ştiu ce se 
întâmplă. Deşi suntem vecini, eu nu vă pot uita, că suntem vecini, dar dumneavoastră tot 
timpul mă uitaţi. Am două probleme punctuale. Una se referă la o cerere care de 6 ani 
încoace tot ne este înaintată în legătură cu participarea la Zilele Sfântu Gheorghe, a unei 
formaţii numite Daggu Project din Germania, care solicită o sumă modică de 2.250 lei, 
adică 500 de euro, restul cheltuielilor fiind suportată de către dânşii, şi mai vin cu oferta de 
a oferi peste 150 de CD-uri cu noul album al formaţiei. Pentru a şasea orară, spun ei, au 
fost respinşi de către organizatorii Zilelor Sfântu Gheorghe, şi nu ştim cui să ne adresăm. 



 

 

Deci, ne-au trimis imprimeuri, au participat la festivaluri, la Calatis, la Brăila. Eu nu sunt 
foarte mare specialist în muzica aceasta modernă, pentru că mă depăşeşte ca vârstă, dar am 
urmărit şi eu. Cred că ar fi pe placul tinerilor. De ce oare, sistematic, această formaţie este 
respinsă, când e vorba de o sponsorizare de vreo 90%, şi nu cer decât 20 de milioane vechi, 
când aruncăm cu bani...numai cine nu cere, nu primeşte bani în Sfântu Gheorghe, după 
părerea mea. Chiar astăzi a fost o dovadă câţi bani s-au votat, împrăştiat pe la diverse 
activităţi din astea. Nu ştim cu cine să luăm legătura, pentru că domnul Grubisics este un 
fel de, ce ştiu, un fel de proprietar al acestor Zile Sfântu Gheorghe, şi nu prea avem cui să 
ne adresăm. De aceea mă adresez Consiliului Local, cu rugămintea ca înainte să fie bătut în 
cuie programul acesta, să ne întrebe şi pe noi, cineva. Pentru că aşa cum suntem, suntem 
totuşi plătitori de impozite şi trebuie să fim şi noi reprezentaţi, nu-i aşa? pe harta aceasta a 
manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Sfântu Gheorghe. Deci, aş dori să-mi răspundeţi 
doamna, dacă era domnul primar, sigur mă adresam dânsului, să-mi spuneţi doamna 
viceprimar, cui, unde să mă duc, la ce uşă să bat, pentru că mi-a jenă de oamenii aceştia, 
pentru că anual ni se adresează. Eu vin de la o şedinţă de partid, şi de acolo am fost 
însărcinată, nu-i aşa, să prezint problema aceasta, pentru că în fiecare an vin şi sunt 
respinşi, dar nu cunoaştem motivele. Şi al doilea lucru, legat tot activitatea de azi, la 
punctul 8 am înţeles că, Comisia 5, da, la organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe a propus, 
sau nu, a condiţionat, nu-i aşa, obligativitatea cunoaşterii, de către meşteşugari, a limbii 
maghiare. M-a stupefiat această propunere. Dacă vine un meşteşugar, şi vrea să-şi vândă 
ceramica de Horezu, el nu-şi poate vinde ceramica de Horezu, pentru că nu ştie limba 
maghiară? Este incredibil, aşa ceva. Deci, de multe ori ni s-a întâmplat că la Zilele Sfântu 
gheorghe nu mi s-a vorbit în limba română, dar pentru asta am putut să-mi cumpăr 
produsul respectiv, apelând la comunicarea non-verbală, până la urma urmei. Mă gândesc 
că poate nu am înţeles eu bine, pentru că nu pot să cred că cineva poate să restricţioneze 
participarea. Eu mi-am notat. Zice - „Comisia 5 a propus, cunoaşterea limbii maghiare 
pentru cei care vin să vândă produse.” - de aceea m-am şi abţinut. Nu pot să cred că s-a 
putut condiţiona în felul acesta. Stat în stat? Aşa? Sper să nu fi înţeles bine. Vă rog să mă 
edificaţi în legătură cu cele două probleme. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Mă scuzaţi, dar nu mi-am 
notat numele formaţiei, vă rog să repetaţi. Nu cunosc problema prezentată. Am să mă 
adresez Biroului de Imagine. Mă gândesc, că ştiţi foarte bine, de ani de zile s-a luat decizia 
ca de Zilele Sfântu Gheorghe nu se acceptă decât muzică live. Nu ştiu dacă această 
formaţie eventual ar dori să vină cu un playback, pentru că asta nu se acceptă în niciun caz. 
Asta e regulă. Nu ştiu dacă acesta este motivul, pentru care tot refuză, dar mă interesez. 
Pentru a doua problemă. Eu am înţeles că a fost o recomandare din partea Comisiei, să văd, 
deci da, este o recomandare cunoaşterea limbii maghiare, recomandare care, până la urmă, 
nici nu s-a supus votării. Eu spun că, fiind o recomandare o putem accepta, şi poate toată 
lumea să aibă părere în acest sens, însă această recomandare astăzi nu a fost supusă votării. 
Ar fi normal ca şi în magazine să cunoască atât limba maghiară, cât şi limba română, dar 
noi nu punem asemenea condiţii, sau restricţii. Nu e vorba nicidecum de restricţie, deşi 
poate ar fi normal acest lucru.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Are cuvântul Mădălin 
Guruianu.” 
Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. La mine 
e foarte scurt. E un anunţ. De la ora 18,00, cu mare plăcere, dacă aveţi vreme, vă invit să 
cunoaşteţi una dintre tinerele care, în momentul de faţă, este bursieră a acestui Consiliu 
Local, domnişoara Szonda Hanna îşi face lucrarea de diplomă despre clădirea Casei de 



 

 

Cultură a Sindicatelor. Pare un sondaj la care au răspuns 350 de persoane. Cred că va fi 
interesant pentru cei care sunt interesaţi de subiect. Am promisiunea de la organizatori că 
fetele de la Sepsi SIC vor fi mai târziu acolo pe scenă, aşa că puteţi să ajungeţi şi la una şi 
la alta. Mulţumesc mult. Vă aştept la cafeneaua Leonardo de pe strada Ciucului, imediat la 
stânga, carte şi cafea. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.r.): „Mulţumesc. Atât. 
(lb.m.): mulţumesc pentru participare, declar şedinţa încheiată.” 
 
 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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