
 

 
 
 
 
 

 
 
Nr. 38/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 20 iulie 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 15 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare, dl. Miklós András – Coșeni, Vaszi Etelca – Chilieni, lipsind Cserey Zoltán-
Mihály, Debreczeni László, Kelemen Szilárd, Kondor Ágota, Miklós Zoltán, Tischler 
Ferenc. 
 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. 1077/2017.  
 La ședință participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Toth-
Birtan Csaba, viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Bună ziua stimați 
colegi! Ne-am întâlnit la ședința extraordinară. Suntem 15 prezenți. Avem doar 6 puncte pe 
ordinea zi și am înțeles că o să avem și un punct la Diverse. Dacă cineva se înscrie la 
Diverse? D-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Da, aș dori să propun la 
Diverse un punct D1 privind măsura premiilor pentru elevii premiați la concursurile 
organizate la nivel județean, regional, deoarece de acum încolo municipiul trebuie să 
asigure aceste premii. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Supun la vot punctul de 
la Diverse.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, 
Pârvan Rodica). 
 Și dl. Cochior se înscrie la diverse. Mulțumim. Supun la vot întreaga ordine de zi a 
ședinței.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, 
Pârvan Rodica). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017. Prezintă d-na viceprimar Sztakics 
Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Mulțumesc frumos. Suntem 
deja după un semestru, la începutul anului ne-am înțeles cu instituțiile de învățământ că 
vom rectifica bugetul la jumătatea anului pentru ca să poată efectua lucrările planificate 
pentru vară. De aceea rectificăm bugetul instituțiilor de învățământ. Din TVA-ul recuperat 
am primit 1 milion de lei, care va fi împărțit pentru salariul profesorilor în cazul unor 
instituții. Pe lângă suma de 1 milion, am crescut venitul nostru cu 200.000 de lei și astfel s-
a obținut prezentul buget. Sper ca instituțiile să poată efectua lucrările planificate pentru 



 

vară ca să primească elevii în luna septembrie în condiții adecvate. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dorește cineva să ia 
cuvântul la acest punct? Dacă nu, supunem la vot.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 222/2017. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziționarea unui 
teren în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya. 
Prezintă d-na viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Se pare că voi prezenta 
degeaba acest proiect de hotărâre și acum. Dar totuși permiteți-mi să spun că pregătim în 
permanență proiecte pentru UE. Am dori să construim locuințe noi de servicii la 
Szépmező, de aceea am contactat proprietarii, și riscăm să pierdem proprietarii și 
proiectele, și îmi pare foarte rău că unii boicotează votarea, și se pare că nu vom reuși nici 
a treia oară, dar prezint totuși proiectul, fiindcă cred că este responsabilitatea mea. Deci 
vrem să achiziționăm de la Hirni Éva Ibolya un teren mai mare decât 1,5 de hectare, pe 
care așa cum am menționat, dorim să construim locuințe de serviciu din proiecte UE. 
Există termeni limită, trebuie întocmite planuri de amenajare, deci eu vă rog să reexaminați 
deciziile Dvs. și să încercăm să punem interesele comunității înainte de interesele 
personale, în interesul municipiului. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dl. Bálint. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m): Mulțumesc pentru cuvânt. Aș dori s-o 
întreb pe doamna viceprimar: la cine s-a gândit? La colegii din fracțiune sau la membri 
altor fracțiuni? 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Nu m-am referit la cei care 
nu sunt prezenți și sunt în concediul prevăzut de lege. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dacă cineva mai dorește 
să ia ccuvântul la acest punct? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 
 Cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan 
Rodica), proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: 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 dl. viceprimar Toth-Birtan 
Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): Cunoașteți premisa, deci nu 
voi prezenta în detalii, proiectul de hotărâre a fost deja prezentat, vă rog să-l deliberați și să 
votați. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dorește cineva să ia 
cuvânt la acest punct? Dacă nu, supunem la vot. 
 Cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan 
Rodica), proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: privind alipirea unor terenuri situate în 
municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Kriza János nr. 1. Prezintă dl. viceprimar Toth-Birtan 
Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): De asemenea, proiectul de 
hotărâre a fost deja prezentat, vă rog să votați. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dorește cineva să ia 
cuvânt la acest punct? Nu, atunci supunem la vot. 
 Cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan 
Rodica), proiectul de hotărâre nu a trecut. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: 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 
dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): Punctele nr. 5 și 6 au fost 
deja prezentate, ambele sunt pentru modificarea contractului de concesiune al Sepsi 
ReKreativ, unul fiind pentru corectarea listei de proprietate ca rezultat al inventarului, iar 
celălalt pentru includerea în contract a propunerii privind stabilirea prețurilor. Vă rog să 
votați. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Nu dorește nimeni să ia 
cuvântul. Supunem la vot.  
 Cu 9 voturi pentru, 3 abțineri (Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe 
Ion) și 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), proiectul de 
hotărâre nu a trecut. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: 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. Proiectul 
deja a fost prezentat. Vă rog să votați. 
 Cu 9 voturi pentru, 3 abțineri (Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe 
Ion) și 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), proiectul de 
hotărâre nu a trecut. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: privind stabilirea cuantumului stimulentelor 
financiare acordate elevilor care au obținut distincții la etapele județeană și 
interjudețeană/regională ale competițiilor școlare din sistemul de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017. Prezintă d-na viceprimar 
Sztakics Éva-Judit.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): Deci fondurile pentru 
premiile la concursurile județene și interjudețene, regionale trebuie asigurate de consiliile 
locale. La stabilirea premiilor am luat în considerare valorile ministerului cu care sunt 
evaluate concursurile naționale și credem că trebuie să stabilim valorile puțin sub valorile 
naționale, deoarece ne-am gândit că un concurs județean este totuși cu un nivel sub 
concursul național. De aceea propunem 120 de lei pentru premiul I, 100 de lei pentru 
premiul II, 80 de lei pentru premiul III și 60 de lei pentru mențiuni. Aceste sume vor fi 
incluse în bugetul școlii. Slavă Domnului, e vorba de un număr foarte mare de elevi, deci 
va fi asigurată o sumă mare din buget pentru acest scop, dar cu mare plăcere. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dacă dorește cineva să 
ia cuvântul vis-a-vi de acest punct? Nu. Atunci trecem la vot.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 223/2017. 
 Probabil în septembrie vor primi copii. Mulțumim.  
 La DIVERSE avem două luări de cuvânt. În ordinea în care s-au înscris întâi dl. 
Cochior. 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): Am specificat și data trecută. N-am 
înțeles, pentru că am studiat toate legile. Domnule, dacă facem o treabă, să o facem ca 
lumea. Ce înseamnă în folosință, ce înseamnă în administrație? Unde au existat până acum 
aceste cluburi sportive. Ce bani a investit primăria? Ce programe a făcut inspectoratul 
școlar pentru cluburile sportive, care dați-mi voie, primesc bani și cei de la inspectoratul 
școlar, și profesorul de sport, de educație fizică. Noi, după mine, hai să luăm în 
administrare și pe urmă facem ce vrem. Niciodată. Și vă dau un exemplu, un exemplu 



 

foarte concret… Aici zice: administrarea bunurilor. Vedeți, citiți art. 122, până la 127, și pe 
urmă este ce trebuie să facă, cum trebuie să investeasă primărie, cu modificările, cu tot. 
Art. 3 a fost art. 32 și acuma este 38, cu modificările, și dacă aici specifică pentru educație 
ce trebuie să facă… Să nu încep să citesc vreo 19 puncte, atunci trebuie să o facem. Și ca 
să vă dau un exemplu ce s-a întâmplat, care urmărește de ani de zile niște greșeli și niște 
minuni, care se face, dar pe banii populației. Și să ne lămurim și cu terenurile. Eu nu am 
vrut, dar dacă tot se insistă, haideți să nu spunem că… Pe mine singura condiție care mă 
enervează zice, că suntem discriminată. Nu este adevărat. Și nu ați făcut o chestie, ce scrie 
în constituție: art. 118: armata este subordonat exclusiv voinței poporului. Când este treaba 
asta? Și este plătit de străbunii noștri. Pentru armată nu retrocedăm înapoi, ci pe urmă 
cumpărăm și facem fel de fel de minuni. Este vorba nu de 100 de hectare, este vorba de 
peste 1000 de hectare. Și dacă mai aud vreodată că se face, cum s-a făcut cu tovarășul 
Iohannis, că suntem discriminați, că suntem… nu este adevărat. Pe mine mă întreabă foarte 
mulți. Nu știu să răspund, tac din gură, deși știu măgăria care s-a făcut cu gospodăria 
agricolă, deci Gostat-ul, care era gospodărie agricolă din 1926. Și noi ce am făcut? Am 
desfințat și 80% aducem de afară, produse alimentare. Sau ce facem cu străzile? Polonezii 
au 2600 de kilometrii de autostradă pe patru benzi, și noi nu reușim să facem 1000. Deci 
500 de kilometrii nu reușim să facem. Și ne chinuim, hai să zic așa, că cu un kilometru 
jumate, care hai să fie 2 în Sfântu Gheorghe de ani de zile. E rușinos. Vă mai dau un 
exemplu, pentru că nu mai vreau să aud cuvintele ăstea: pentru mine este indiferent. Astăzi 
mi-a fost rușine după ce am plecat de aici. Au venit doi prieteni și am zis: vă rog frumos să 
mă lăsați să ajung acasă și ne vedem după masă și discutăm și sunt prieteni maghiari. Eu 
niciodată nu fac, cum fac unii. Să vă dau un exemplu. De la Polonezi importăm în valoare 
de 3 miliarde și 800 de lei produse agricole. Noi nu am reușit să dăm nici măcar 1 milion 
jumate. De ce? Pentru că vorbim tot timpul. Aaaaaaa, ce e asta? Ce spune legea, ce spune 
constituția trebuie repectat. Iar dl. viceprimar știe și ați văzut. Nu suntem implicați în niște 
acțiuni, și ați văzut. Nu suntem implicați în nilte acțiuni. Fiecare face și când ajungem 
acolo repetăm. Pentru Colegiul Național Mihai Viteazul câți bani s-au alocat în 26 de ani? 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dl. Cochior vă rugăm să 
formulați cerința. Ce cerință aveți?  
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): Când cumpărăm teren? Și ficare să 
primească documentația la timp, să-l studieze, să vadă dacă e corect sau nu. Sunt greșeli 
foarte mari și eu nu mai accept greșelile. La fel vă doresc și dumneavoastră, dacă greșesc 
să fiu sancționat, pentru că m-ați înderătat atât de mult încât mă încalăc peste cap, cetățean 
al României peste domnii de la DGA și scot din minți. Asta o să fac săptămâna asta, dacă 
nu mă calmez. Nu se poate așa ceva. Totul trebuie să facem frumos. De exemplu: dacă 
acuma trec în administrarea primăriei toate bazele sportive, sau recreative, cine îl va 
administra aceste baze? Veți numi un om și veți retrudia acolo? Cine va administra? Una 
este administrația și alta este folosința.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Am înțeles. Probabil 
cine era vizat a înțeles despre ce e vorba. Eu cred că cel mai bine ar fi să vă adresați 
sectorului, care direct răspunde de problemele pe care dumneavoatră le ridicați, pentru că 
există un anumit sector de punere în posesie, cum se numesc exact, pentru că termenii 
exacți nu le stăpânesc, dar probabil dacă vă adresați în scris e mai util. Acum noi am auzit, 
probabil cei vizați au înțeles despre ce este vorba și vor lua cu siguranță măsuri. Dl. coleg. 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): Eu o să spun mai scurt. 
Deci am votat ceva timp în urmă aici, la parcări mă refer. În momentul în care găsești o 
mașină, care nu și-a plătit parcarea, se pune un bilet în geam și dacă în 24 de ore, sau 48 
nu-și plătește 10 lei, nu-ți mai trimită amendă. Eu am informații din mai multe locuri, că au 
luat amenzi fără să găsească nici un fel de bilet în geam. Eu vă zic, că am lăsat mașina în 



 

centru toată ziua și nu am găsit nici un bilet. Sunt curios dacă primesc amenda acasă, sau 
nu. Dar dacă votăm ceva aici, haideți să respectăm ce votăm. Atunci să nu ne mai pierdem 
timp să votăm, dacă ei nu respectă. Nu vreau să spun, că am vorbit cu cineva de la Poliția 
Locală, și a zis: păi și ce, punem bilet în geam și facem poze și apoi să luăm jos? Deci dacă 
am votat ceva haideți să respectăm. Sunt curios dacă primesc amendă, pentru că toată ziua 
am lăsat acolo mașina, am și martor când m-am întors nu era nici un bilet.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Intenționat ați lăsat?  
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): Da, intenționat. Mă 
așteptam să găsesc un bilet în geam. N-am găsit nimic. Ei poate să spună că a fost bilet în 
geam, dar n-ai găsit biletul.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Era prea cald pentru 
reprezentanții Poliției locale să mai... 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): Sunt curios dacă primesc 
amendă, că am și martori, că n-am găsit bilet. Ei pot să spună că a fost bilet în geam, dar n-
ai găsit biletul.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Dl. viceprimar Toth 
Csaba vă răspunde. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): (nu vorbește în microfon, nu 
se înțelege). 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): O după amiază plăcută. 
Ne întâlnim la ședința ordinară. 
 
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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