
 

 
 
 
 
 

 
Nr. 37/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 10 iulie 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare, dl. Miklós András – Coșeni, Vaszi Etelca – Chilieni, lipsind Cserey Zoltán-
Mihály, Debreczeni László, 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 administrația publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziția emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 1062/2017.  
 La ședință participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu 
Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Până când îl așteptăm pe 
dl. consilier Cochior, propun consiliului, dacă are cineva... dar între timp a ajuns și dl. 
consilier Cochior, așa că... am vrut să propun să începem cu Diverse, dacă are cineva un 
astfel de subiect, acum avem timp, dar a ajuns și dl. Consilier, așa că putem începe ședința 
de azi. Îmi cer scuze și vă mulțumesc pentru răbdare, figurează 13 puncte pe ordinea de zi 
a ședinței de azi. Întreb consiliul dacă are cineva propunere pentru modificare de adăugat 
la ordinea de zi. Dl. Primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc frumos. Propun 
punctele D1 și D2. Punctul D1 se referă la strada Lăcrămioarei și ar modifica, actualiza 
Hotărârea consiliului nr. 248/2014, de asemenea, propun deliberarea acestuia după punctul 
1, înainte de proiectul privind rectificarea bugetului, acesta fiind punctul 2. Punctul D2 se 
referă la ajutorul de minimis, la aprobarea acestuia pentru sprijinirea întreprinderilor mici 
și mijlocii. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Dl. consilier 
Bálint. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m): Mulțumesc. Până când colegul se 
odihnește după alergat, aș dori să inform colegii, știm că toate proiectele de hotărâre sunt 
importante, în primul rând pentru inițiatori și prezentatori, și în mare parte pentru 
comunitate. Consilierii Partidului Popular Maghiar din Transilvania reprezentăm o 
comunitate și în luna mai am depus o inițiere pentru o hotărâre, dar fără să vedem 
înaintarea acesteia. În zilele trecute am citit și în ziar că unii vor să dea vina pentru 
eșecurile ultimei ședințe pe doamna consilier, care a votat împotriva sau a fost prezentă și 
n-a votat. Eu cred că ar trebui să ne mai gândim, că nu singura persoana care protestă este 
de vină, ci persoanele care nu au onorat ședința cu prezența lor. Și aș continua prima idee, 
noi vom onora ședința de azi și următoarea cu prezența noastră, dar până când proiectul 
nostru de hotărâre nu este deliberat, nu vom participa la votări. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Luăm la cunoștință 
notificarea d-lui Bálint. Doamna consilier Pârvan dorește să vorbească. Poftiți. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): Deci nu am înțeles. A apărut în presă 



 

faptul că eu ... din cauza căreia nu trec proiectele, așa ceva, da? Presa să-și vadă de treabă 
și să studieze faptul că dreptul la vot aparține fiecărui om. Deci eu nu sunt executant. Eu nu 
sunt marioneta nimănui. Eu nu sunt acela care pune. Sunt destui din ăștia, ca să mai fiu și 
eu. Eu apăr principiul. Deci eu apăr un principiu, pentru că părintelui Cucu nu i s-a acordat 
premiul Pro Urbe, așa cum amconsiderat noi după 3 ani de pauză, eu mi-am rezervat 
dreptul, ca trei luni de zile să nu votez. Asta înseamnă mai, iunie, iulie. Vin, iau cuvântul, 
dacă e necesar aduc comlpetări, îmi exprim părerea, dar nu votez. Unde scrie că eu trebuie 
neapărat să votez, ca să... Cei de la presă să pună mâna pe lege, pe constituție și să vadă 
care este problema cu votul. Mai spun și repet încă odată: sunt destui executanți. Eu nu 
sunt din ăla, care vin aici, ca să ridic mâna și să las mâna jos. Eu apăr niște principii și 
merg în continuare nu pentru decor dinainte, ci pur și simplu pentru a apăra interesele 
cetățenilor, care le reprezint și care m-au votat. Așa că le transmit calde salutări celor din 
presă care probabil, că fiind vara acum nu au ce să scrie. Și se leagă una de alta, că uite nu 
am votat eu și din cauza mea nu merge orașul Sfântu Gheorghe. Nu s-a reparat șoseaua din 
fața Mihai Viteazul, pentru că nu am votat eu, sau pe str. Lăcrămioarei, sau celelalte. 
Mulțumesc frumos. Încă odată caldă salutări presei care nu mai are ce să scrie și se leagă 
de faptul că eu nu votez și din cauza asta pun frână activității consiliului. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Încă o dată 
întreb, și subliniez faptul că legat de ordinea de zi: mai are cineva propuneri? Dacă nu, să 
aprobăm ordinea de zi. Sunt două propuneri, trebuie să aprobăm adăugarea punctului D1 la 
ordinea de zi, ca punctul 2, deci practic înainte de punctul privind rectificarea bugetului, 
despre asta votăm, și i-aș ruga pe consilierii care nu au aparatele pornite, să pornească 
aparatele de votare, s-a repornit sistemul și cu toții trebuie să repornim aparatele. Deci să 
votăm despre adăugarea proiectului de hotărâre D1 la ordinea de zi, va fi deliberat ca 
punctul 2. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 consilieri nu au votat 
(Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica). 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Aprobat. De asemenea 
trebuie să aprobăm adăugarea proiectului de hotărâre D2 la ordinea de zi, să votăm. 
Mulțumim. Ordinea de zi este aprobată cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 
consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului 
unui consilier local, și l-aș ruga pe Ambrus Zsombor, membrul consiliului de validare să 
prezinte proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier AMBRUS ZSOMBOR: S-a terminat mandatul doamnei 
consilier Kóréh Enikő Zsuzsanna, de aceea trebuie să validăm mandatul unui consilier nou. 
UDMR propune dl. Vajna László, despre asta trebuie să votăm, dar prima dată trebuie 
aprobat și de consiliul de validare, de aceea rog membri, să ieșim pentru 2-3 minute și să 
discutăm despre această propunere. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Îl rugăm pe dl. 
consilier Kolcza să pornească aparatul de votare, chiar dacă nu votează, pentru certificarea 
prezenței la ședința de azi. 
Dl. consilier Bálint dorește să vorbească. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: Mulțumesc. Luând în considerare că este vorba 
de un coleg care a participat la mandatarea precedentă, voi participa în munca consiliului 
de validare, în ciuda faptului că a existat un caz cu un an după alegerea autorităților 
administrației publice locale, când consilierul ales de pe lista partidului popular nu putea fi 
înregistrat deoarece consilierii UDMR nu l-au confirmat. Acest lucru s-a întâmplat la 
Benesat, în județul Sălaj, și în schimb îl rog pe domnul primar să ia legătura cu cei din 
Sălaj și să-i comunice că ar fi timpul să se comporte cum se cuvine, eu nu vreau să mă 



 

comport ca ei. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Dl. primar 
dorește să răspundă. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Eu sunt complet de acord cu 
dl. consilier că votul alegătorilor trebuie respectat întotdeauna în orice condiții, eu cred că 
noi aici am demonstrat asta orașului Sfântu Gheorghe de mai multe ori, indiferent de 
presiunile politice efectuate. Eu nu pot să garantez că aș putea soluționa astfel de probleme 
în județul Sălaj, dar încerc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Vom avea 
2 minute pauză până când consiliul de validare deliberează, și validează sau nu mandatarea 
viitorului coleg Vajna László. 
 S-a terminat ședința consiliului de validare și îl rog pe colegul Ambrus Zsombor să 
citească raportul. 
 Domnul consilier AMBRUS ZSOMBOR: RAPORT privind validarea mandatului 
unui consilier. 
 Comisia de validare aleasă în şedinţa de constituire a Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, pe întreaga durată a mandatului acestuia, în baza HCL nr. 
157/2016, constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
doamnei Koréh Enikő Zsuzsanna, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului 
Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna. 
 Potrivit prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali: „în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste 
de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi 
în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele 
politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au 
candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor 
politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii 
fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale.” 
 Astfel, ca urmare a consultării listei cu care Uniunea Democrată a Maghiarilor din 
România, Organizaţia Județeană Covasna a participat la alegerile locale, Comisia de 
validare constată că următorul supleant de pe listă este domnul Vajna László. 
 Prin adresa nr. 35087/2017 transmisă de Uniunea Democrată a Maghiarilor din 
România, se confirmă apartenenţa la formaţiunea politică a domnului Vajna László şi a 
faptului că aceasta a fost înscris pe lista candidaţilor autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2016, fiind declarat supleant. 
 Ca urmare verificărilor documentelor întocmite la alegerile locale din iunie 2016 şi 
aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că nu există 
motive de invalidare a mandatului. 
 Având în vedere cele constatate mai sus, Comisia de validare PROPUNE validarea 
mandatului de consilier a domnului Vajna László 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Vom vota 
cu vot deschis despre aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului d-lui 
Vajna László. Vă rog să votați. Aprobat cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 
consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 213/2017. 
 Îl rog pe Vajna László să vină în spate și să depună jurământul. 



 

 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ: "Subsemnatul Vajna László consilier în 
cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu articolul 32, 
alineatul 1 din Legea administrației locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare depun în fața Consiliului local următorul jurământ: ”Jur să respect 
Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea 
mea pentru binele locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Așa să-mi 
ajute Dumnezeu!" 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Felicitări, 
succes și spor la lucru!  
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre D1 - între timp îl rog pe 
László să pornească aparatul de votare - privind actualizarea devizului general, aprobat 
prin HCL 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii (DALI) „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, prezintă dl. primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre trebuie aprobat deoarece în programul proiectului național de dezvoltare din luna 
februarie municipiul Sfântu Gheorghe a propus în total 10 investiții, toate au fost aprobate 
și deja există ordin ministerial privind finanțarea acestor dezvoltări de către minister. Însă 
din păcate încă nu există un contract, și din cauza că nu mai avem răbdare nici noi, nici 
rezidenții de pe strada Lăcrămioarei, am decis să acoperim toată cheltuiala investiției din 
bugetul local, chiar dacă este o povară financiară semnificativă pentru administrația locală. 
Practic dacă aprobăm proiectul de hotărâre azi, atunci putem să începem săptămâna asta 
terminarea asfaltării și a pavajului trotuarului. Ar fi important să facem următorul pas în 
cazul străzii Lăcrămioarei, fiindcă putem să asfaltăm secțiunea străzii 1 Decembrie între 
podul Oltului și semafor doar după ce predăm circulației strada Gyöngyvirág. Dacă nu 
putem să înaintăm cu strada  Lăcrămioarei, nu putem să înaintăm nici cu strada 1 
Decembrie, și din punct de vedere profesional ar fi indicat să asfaltăm vara, de aceea vom 
plăti din bugetul propriu costul de 1,4 de milioane de lei, pe care așteptam să-l primim din 
București de la ministerul de dezvoltare. Despre asta ar fi vorba în proiectul de hotărâre, iar 
la următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului vom include această sumă în 
bugetul local. Vă mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim pentru 
prezentare. Comentarii, observații? Nu sunt. Votați despre proiectul de hotărâre. Aprobat 
cu 13 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, 
Kolcza István, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 214/2017. Mulțumim. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017, prezintă dl. primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. Acum nu 
creștem veniturile, deci vom calcula în continuare cu un venit de 134.688.860 de lei, vom 
regrupa doar câteva sume pentru ca să putem termina strada Lăcrămioarei. Este nevoie de 
1.414.600 de lei, sumă luată de la câteva investiții, în cazul căreia din cauza achizițiilor 
publice sau a unor probleme juridice nu am putut să înaintăm cu execuția. În același timp 
apare o sumă de 74.500 de lei pentru achiziția unei mașini, departamentul de grădinărit are 
nevoie de o mașină, și o vom cumpăra din această sumă. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumesc și eu. 
Comentarii, observații? Dacă nu sunt, putem să votăm despre proiectul de hotărâre. 
Aprobat cu 13 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 consilieri nu au votat (Bálint 
Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 215/2017. Mulțumesc. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizației anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația de Dezvoltare 



 

Intercomunitară ”Aquacov”. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Pentru anul 2017 ar trebui 
să plătim 20.000 de lei pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov”. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Observații? Nu sunt, putem să votăm despre proiectul de hotărâre. Aprobat cu 13 voturi 
pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 216/2017. Mulțumesc.  
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziționarea unui 
teren în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Da, urmează un șir de 
proiecte de hotărâre pe care le prezint, dar se pare că cele cu un raport de 2/3 care nu au 
trecut la ședința precedentă nu vor avea raportul de 2/3 necesar, dar le prezentăm oricum. 
Deci dorim să mărim proprietatea orașului la Szépmező, deoarece plănuim construirea 
locuințelor de serviciu cu ajutorul programelor UE. Ne-am adresat proprietarilor care au 
terenuri în vecinătatea noastră, în vecinătatea orașului, și Hirni Éva Ibolya ar vinde un 
teren de 1,76 de hectare. Terenul a fost evaluat, ar costa 52.800 de lei. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim pentru 
prezentare. Comentarii, observații? Dacă nu sunt, putem să votăm despre proiectul de 
hotărâre. Se votează cu 13 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 consilieri nu au 
votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), proiectul de hotărâre nu a trecut.  
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unei casă de lemn cu teren, 
proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în Șugaș Băi, prezintă doamna 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Da, asemenea, cu raportul 
de 2/3, nu o să treacă, domnul viceprimar l-a prezentat deja la ședința precedentă. În 
proprietatea municipiului se află o casă de lemn pe care nu o putem folosi pentru scopurile 
comunității, de aceea propunem vânzarea acesteia în cadrul unei licitații publice deschise, 
cu prețul de pornire de 10.024 de euro. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Observații? Comentarii? Nu sunt, să votăm. Aceeași poveste, 13 voturi pentru, 1 abținere 
(Cochior Andrei), 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), care 
nu este suficient pentru 2/3, proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Actului adițional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 
administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de 
administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul 
Sfântu Gheorghe, prezintă doamna viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): De asemenea, au fost deja 
prezentate aceste proiecte de hotărâre, nr. 6 și 7, le prezint împreună, fiindcă în mare parte 
sunt despre același lucru, adică se leagă cele două proiecte de hotărâre. La nr. 6 am 
actualiza valoarea de inventar a bunurilor predate în administrarea societății Sepsi 
ReKreativ, și la nr. 7 Sepsi ReKreativ a creat un sistem nou de abonamente mai 
transparent, între diferitele unități de sport, iar consiliul local dorește aprobarea 
implementării acestuia. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Observații? Dl. consilier Cochior. 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): Aș dori să ne expicați aici ce 
înseamnă ”în administrare” și ce înseamnă ”în folosință”? Asta două lucruri. Ce însemană 



 

”folosință”, ce însemană ”administrare”? 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim, o să vă 
răspundă d-na secretar Kulcsár Tünde. 
 Doamna secretar al municipiului KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ: Ați pornit de la 
titlui proiectului de hotărâre? Deci este vorba de serviciul comunitar de administrare a 
domeniului public, dar să nu ne referim la acel drept de administrare, care este prevăzut de 
Codul civil, la dreptul de administrare a bunurilor domeniului public și al unei unități 
administrativ teritoriale. E vorba de modul de gestionare. Deci este vorba de a gestiona 
infrastuctura unui serviciu public. Nu știu dacă am fost destul de clară. Dreptul de 
administrare...Este vorba de niște subdivități juridice. Mă interesează concret ce vreți să 
aflați de la mine. 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): Pe mine m-ar interesa dacă este în 
administrare, este una, iar în folosință alta, conform legii. Pentru că dacă administrezi o 
proprietate, nu pot să investetsc în el, pentru că sunt subproprietar. Și în momentul când îl 
folosești facem contarct de folosință, când poți să mai...na, când plăteși chirie pentru el. 
Administrarea e una și folosința alta. Atenție foarte mare, pentru că cu treburi de asta s-a 
pierdut mult. Și eu nu doresc să votez ceea ce, din păcate o cunosc foarte bine. Am citit 
legea, exact ce înseamnă administrare. O proprietate când administrezi, eu îl administrez, e 
proprietatea mea. Și ce însemană dacă e în folosință?  
 Doamna secretar al municipiului KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ: Acum nu vreau 
să intru în discuții juridice, însă dreptul de administrare, ca și dreptul de folosință sunt 
drepturi proprietate. Deci titularul dreptului de administrare, ori titularul dreptului de 
folosință, de obicei dreptul de folosință poate fi cu titlu oneros, sau cu titlu gratuit. Nu sunt 
proprietari. Eu, administrator pot să fiu proprietar, însă pot să primesc dreptul acesta de 
administrare a unui bun imobil, de la un proprietar, pe baza unui contract de administrare. 
Aici dacă citiți preambului, sau dacă citiți întregul contractul de concesiune, pe care cred 
că și dumneavoastră l-ați votat la momentul respectiv, temeiul legal special al proiectului 
de hotărâre și a contractului de concesiune este Ordonanța 71 din 2002, privind organizarea 
și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat. de interes 
local. Acesta este terminologia folosită de către legiutor. Nu noi am inventato. Acest drept 
de administrare este prevăzut în contractul de delegare. Este vorba de un contarct de 
concesiune. În baza contractului de concesiune concesionarul, în caul nostru Sepsi 
Rekreatív S.A. plătește o redevență pentru acest drept de administrare pe care... Este 
sinonim cu dreptul de a gestiona. Deci el este cel care gestionează infrastructura serviciului 
public, deci bazele sportive, recreative din municipiul Sfântu Gheorghe, și pe baza acestor 
activități este obligat conform contractului să plătească o anumită redevență. Nici nu se 
pune problema de a administra cu titlu gratuit, devreme ce este vorba de o societate 
comercială, care trebuie să obțină profit. Nu este o persoană juridică cu scop nelucrativ, 
care nu poate să obțină profit din activitatea s-a. Deci despre asta e vorba. Dacă mai aveți 
nelămuriri, vă răspund cu plăcere. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim frumos. 
Alte comentarii? Nu sunt, să votăm despre proiectul de hotărâre. 13 voturi pentru, 1 
abținere, care nu este suficient. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii Actului adițional nr. 2/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de 
administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, a cărui prezentare s-a făcut deja. Comentarii, observații? Se pare că nu sunt, să 
votăm și despre acesta. La fel, 13 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 consilieri 
nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica). Nu este suficient pentru aprobarea 



 

proiectului de hotărâre. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a unui spaţiu existent în imobilul proprietate privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str.1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. O, parter. 
Prezintă doamna viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): La adresa menționată avem 
un imobil nefolosit, solicitat pe de altă parte de Asociația de Micologie „László Kálmán”. 
Pentru a câștiga imobilul, ei trebuie să participe la o licitație. Colegii au întocmit caietul de 
sarcini pentru licitație, acesta ar trebui aprobat. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Comentarii? Nu sunt, putem să votăm despre proiectul de hotărâre. Se votează cu 14 voturi 
pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 217/2017. Mulțumim. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Kriza János nr. 1. Doamna 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Vrem să aranjăm terenul 
aferent școlii ”Mikes Kelemen”, de aceea propunem alipirea a 2 parcele. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. Observații, 
comentarii? Dacă nu sunt, să votăm. 13 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 3 
consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), nu avem 2/3. Proiectul 
de hotărâre nu este aprobat.  
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al 
sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările 
publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe. O rog pe doamna viceprimar să-l 
prezinte. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Dorim să clarificăm 
folosirea locurilor de parcare în cazul vehiculelor cu leasing și al celor moștenite, și având 
foarte multe probleme de exemplu când cineva și-a vândut mașina în cursul anului și și-a 
cumpărat un abonament anual de parcare care și-a pierdut valabilitatea, deci vom permite 
ca în cazul vânzării abonamentul să fie transferat la vehiculul cumpărat. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm. Am aprobat proiectul de hotărâre cu 14 
voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 218/2017. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația “Uniunea 
Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok”, în vederea finanțării și organizării 
programului “Săptămâna de evanghelizare” pentru copiii din Sfântu Gheorghe, indiferent 
de apartenența religioasă. Prezintă doamna viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Săptămâna de evanghelizare 
are loc în fiecare vară de 10 ani la Parohia ”Regele Hristos - Krisztus Király”. De regulă 
mai mult de 600 de copii învață diferite lucruri în vacanță, este o posibilitate excepțională 
și agreată pentru copii, indiferent de apartenența religioasă, pentru a petrece vacanța în 
mod util, de aceea vrem să contribuim în cadrul unui contract de asociere, și să finanțăm 
această activitate cu 13.500 de lei. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Comentarii? Nu sunt, putem să votăm despre proiectul de hotărâre. Am aprobat proiectul 
de hotărâre cu 13 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan 



 

Rodica), 1 vot împotrivă, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 219/2017. 
și un vot negativ, deoarece nu era vorba despre un proiect de hotărâre de natură financiară. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de 
municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale. Doamna 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Da, colegii au întocmit un 
caiet de sarcini cu privire la vânzarea lemnului rotund în cadrul unei licitații, acesta ar 
trebui aprobat ca să putem începe vânzarea lemnului. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumesc. 
Comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm despre proiectul de hotărâre. E de natură 
financiară, deci e cu raport de 2/3. Am aprobat proiectul de hotărâre cu 14 voturi pentru, 3 
consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 220/2017. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 153/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna, prezintă doamna viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Acest proiect de hotărâre 
conține două precizări cu privire la ajutorul minimis pentru întreprinderile mici și mijlocii, 
și anume: ce se înțelege prin salariul mediu oferit angajațiilor în anii precedenți și cum 
trebuie să vizeze Direcția generală a finanțelor publice rubrica rezervată pentru ea. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim. 
Comentarii, observații? Nu sunt, să votăm. Aprobat cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au 
votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 221/2017. 
 Am terminat cu ordinea de zi. Mai dorește cineva să vorbească la sfârșitul sedinței? 
Nu. Am încheiat ședința. Vă mulțumesc pentru participare, o după masă plăcută! 
 
Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
ședinței, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 septembrie 2017. 
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