
 

 
 
 
 
 

Nr. 39/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 24 iulie 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 14 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare, dl. Miklós András – Coșeni, Vaszi Etelca – Chilieni, lipsind Comăneci 
Liviu-Vasile, Cserey Zoltán-Mihály, Gheorghe Ion, Kolcza István, Kondor Ágota, 
Magyarosi Imola-Piroska, Miklós Zoltán. 
 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. 1085/2017.  
 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 dimineața! Am 
dezlegare de la d-na secretar să începem ședința, având în vedere că avem un singur punct 
pe ordinea de zi. Mai aveți propuneri la Diverse? Mă autoînscriu eu la diverse. Dorește 
cineva să mai ia cuvântul la diverse?  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): O să spun în limba română. 
Sunt două proiecte de hotărâri. Nu știu ce e în invitație. Este vorba de Lăcrămioarei. Vă 
rog să luați pe ordinea de zi și modificarea, sau aprobarea devizului general și modificarea 
indicatorilor tehnico economici pentru strada Înfrățirii.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Să votăm ordinea de zi 
cu punctul de la diverse, respectiv includerea proiectului prezentat de dl. viceprimar Toth. 
 Aprobat 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Pârvan Rodica). 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Acum să votăm ordinea 
de zi în întregime. 
 Aprobat 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Pârvan Rodica). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general aprobat prin H.C.L nr. 248/2014 privind aprobarea Documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare 
pluvială în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, pe baza Programului Național 
de Dezvoltare Locală. Îl rog pe dl. viceprimar să o prezinte separat, sau împreună, cum 
crede că e mai bine. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): Cu permisiunea 
dumneavoastră aș prezenta împreună cele două, pentru că este vorba de o modificare, care 
vizează schimbarea valorilor din devizul general și a indicatorilor economici pentru două 
străzi, din motivul solicitării inculderii acestor două valori în planul național de dezvoltare 
locală. Spunând neserios, ne jucăm cu aceste valori, fiindcă vrem să scăpăm bugetul de 
niște cheltuieli și se pare că ambele pot fi finanțate din PNDL, inclusiv lucrări deja 
contractate și executate, de accea se modifică aceste valori din devizul general, și se 
solicită valoarea totală a lucrărilor de acum încolo, să se finanțeze în loc din bugetului local 



 

din bugetul de stat. Mulțumesc.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Cineva are de completat 
ceva la cele două proiecte. Nu. Atunci supunem la vot punctul 1.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 224/2017. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 pentru investiţia „Modernizare str. 
Înfrăţirii ”. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 225/2017. 
Mulțumim.  
 DIVERSE.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Eu la diverse aveam o 
singură problemă. mă bucur că este aici dl. Toth, care l-am apreciat foarte mult atât timp, 
cât a fost director la Tega, și se vede că nu mai este. Chiar nu știu cine este acum, dar au 
început să apare probleme. Acolo, în tronsonul acela de blocuri, blocul 3, locatarii cum mă 
prind, mă atacă. Am un nepoțel mic, de un an și ceva, și ies cu el acolo în parc, și 
bineînțeles că ieri au tăbărât pe mine și mi-au adus la cunoștință o problemă, care e 
justificată. Deci oamenii au dreptate, și vă rog tare mult dacă mă adresez dumneavoastră, 
ca viceprimar și om cunoscător al problemelor, că doar sufetul dumneavoastră a mai rămas 
acolo, știți cum e, nu? Oamenii reclamă mizeria din parculețele acestea de copii. Ne-au 
arătat cioburi, deci nu așa că ne-au spus. Deci copii nu se mai poate juca acolo. Spun ei, că 
nu s-a măturat și au început să măture ei, femeile acelea, care stau acolo. Știți că la fiecare 
bloc sunt niște tanti, care stau acolo și știu de toate, s-au apucat să măture ele, ceea ce nu 
mi se pare normal. Într-adevăr că era o mizerie. Sunt încercuite locurile cu niște trunchiuri 
de copaci, care au putrezit, au început să iasă așchiile din ele și deven pericol pentru copii. 
Ei, oamneii au discutat și cu cei care vin și mătruă în zilele lucrătoare, cei de la Tega, care 
au spus, că nu intră în atribuțiile celor care mătura strada să măture și parcul, ceea ce mi s-a 
părut charagios de a dreptul. Adică sunt două rânduri de lucrători acolo? Unii pentru parc 
și unii pentru stradă? Acum reclamă că s-a mărit prețul la Tega, și sunt pensionari, și 
probabil, că fiecare leu contează. Plus, seara este foarte mare gălăgie acolo. Am mai spus 
asta, și roagă Poliția Locală să facă razie, să mai ia, pentru că distrug toate toboganele 
acelea. Eu nu știu dacă e normal așa ceva. Parcurile sunt pentru copii. Nu știu dacă nu ar 
trebui să punem niște plăcuțe, că toate amenajamentele acelea ar trebui folosite până la o 
vârstă, nu de copii de 16, 18 ani se dau pe tobogan și pe leagăne și le strică. Copii nu mai 
pot deveni beneficiari. Să nu mai vorbim de vocabularul pe care le au. Dacă li se face 
observație folosesc toate organele și pe limba română, și pe limba maghiară. Dacă s-ar 
putea face ceva, să se curețe aceste locuri și să aducă un pic de nisip, pietrișe, să se poate 
juca realmene. E căldura asta și nu își mai pot ține copii în casă. Vă rugăm, dacă se poate 
face ceva. Și să mă lămuriți cum e cu acele rânduri. Ați văzut, eu am venit și atunci și v-am 
spus, când s-a stricat mânerul de la gunoi. Pentru că mă interesează, că sunt acolo locatar și 
e păcat să distrugem ceea ce face bun. De aceea dcaă se poate să ne spuneți ce e cu rânduri 
de salariați acolo. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): (nu vorbește în microfon) 
Răspunde că personalul care curăță străzile nu face curat și la locurile de joacă. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r): Nu știu ce se poate face 
cu mucurile acelea de țigări, care este de educație. Copii se joacă unde se duc? Acolo se 
duc. Sunt deschise la culoare și le culeg de acolo. Să nu mai vorbim de câinile. Este chestie 
de educație a populației. Degeaba se pune acolo ceva, când termină țigara tot acolo aruncă. 
Vă rugăm tare mult, dacă se poate să se regleze problema. Mulțumesc frumos. Dacă mai 



 

are cineva? Dacă nu, mergem fiecare să ne vedem de treabă. 
 
 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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