
 

 
 
 
 
 

Nr. 40/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 27 iulie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare, Miklós András – Coșeni, Vaszi Etelca – Chilieni, Igyártó Gabriella, 
reprezentant Sepsi Rrekreatív, lipsind Cserey Zoltán-Mihály și Pârvan Rodica. 
 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. 1087/2017.  
 La ședință participă, conform legii: dl. primar Antal Árpád-András, 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. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Bună ziua! Bun venit 
tuturor, și bine ați venit, reprezentanții presei! În mod neobișnuit, avem două proiecte de 
hotărâre noi, D3 și D4, care au fost întocmite pentru prezenta ședință, nu au primit încă 
avizul comisiilor, de aceea îi rog pe reprezentanții comisiilor competente să ieșim, să 
deliberăm, să avizăm, și doar după aceea vom începe ședința consiliului. Deci urmează o 
”pauză” în paranteză pentru a aviza proiectele de hotărâre D3 și D4... Da, dl. primar vrea 
să ia cuvântul. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc, aș vrea să spun că 
începem ședința în mod neobișnuit cu pauză, deoarece trebuie să aprobăm grila de 
salarizare a diferitelor instituții, cu o jumătate de oră înainte am încercat să ne înțelegem cu 
comisiile, dar trebuie aprobate azi, și practic proiectele de hotărâre D3 și D4 sunt despre 
grila de salarizare a poliției locale și a administrației comunitare, de aceea solicităm să 
ținem o pauză, comisia să delibereze, după care vom continua ședința. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc și eu. 
Conform discuției cu doamna secretar, este nevoie de avizul comisiei economice și 
juridice, de aceea îi rog pe membri comisiilor să mergem în sala mică și să deliberăm 
aceste două proiecte. 
 Putem să începem ședința. Comisia economică și cea juridică au deliberat asupra 
proiectelor de hotărâre D3 și D4. Rog toți consilierii să pornească aparatele de votare, văd 
câteva persoane care nu au încă aparatele pornite, și legat de ordinea de zi întreb consiliul 
dacă sunt sugestii pentru modificare? Doamna viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Mulțumesc. Aș dori să 
propun un punct D1 care ar reglementa premierea elevilor, deja am făcut acest lucru printr-
un proiect de hotărâre precedent, și acum aș dori să propun câteva modificări și 
complementări. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc, dl. primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. Propun un punct 
D2 privind un contract de cofinanțare între administrația locală a municipiului Sfântu 
Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, în același timp solicit ca 



 

punctul D2 să fie dezbătut prima dată. Punctul D3 privind grila de salarizare pentru 
administrația comunitară, iar punctul D4 privind grila de salarizare pentru poliția locală, de 
asemenea, solicit ca punctele D3 și D4 să fie dezbătute după proiectul de hotărâre nr. 3, ca 
punctele nr. 4 și 5. Mulțumesc. 
Mulțumim. Alte sugestii pentru modificarea ordinei de zi? Nu sunt. Să votăm atunci despre 
includerea punctului D1 în ordinea de zi.  
 Aprobat 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 La fel și pentru proiectul D2, și să fie dezbătut prima dată.  
 Aprobat 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
mulțumesc.  
 Să votăm pentru includerea proiectului D3 și pentru dezbaterea acestuia înainte de 
punctul 4.  
 Aprobat 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
mulțumesc.  
 De asemenea, să votăm despre D4, pentru includerea și dezbaterea acestuia înainte 
de punctul nr. 4.  
 Aprobat 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
mulțumesc.  
Atunci să votăm despre noua ordine de zi. Dar mai întâi dorește cineva să ia cuvântul legat 
de Diverse? Nimeni. Atunci să aprobăm ordinea de zi propusă. Deci vor fi 4 puncte la 
Diverse.  
 Am aprobat ordinea de zi cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, 
Kolcza István), mulțumesc.  
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, îl rog pe dl. primar să prezinte proiectul. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. Turul ciclist este 
organizat pentru a 11-a oară, administrația locală a municipiului Sfântu Gheorghe încheie 
un contract de cofinanțare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita. Ceea ce 
oferim noi este o finanțare în valoare de 23.500 de lei pentru cheltuielile care se referă la 
partea concursului care se desfășoară la Sfântu Gheorghe. În afară de asta, asigurăm 
prânzul pentru 180 de persoane, sonorizare, podiul și florile pentru cei premiați. 
Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim pentru 
prezentare. Menționez că comisia economică și cea juridică au vizat proiectul cu 4 
respectiv 6 voturi pentru. Comentarii dacă sunt... Nu sunt. Putem să votăm despre proiectul 
de hotărâre.  Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 226/2017. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017, prezintă dl. primar Antal Árpád-
András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. Complementăm 
cu 4.273.000 de lei bugetul pentru anul 2017, astfel se calculează un venit de 140.161.860 
de lei, iar referitor la cheltuieli, o parte din sumă este pentru complementarea salariilor 
pentru instituțiile diverse subordonate și pentru aparat. În afară de acestea, diferite instituții 
de învățământ vor primi sume mai mici sau mai mari, dorim să cumpărăm scaune, ca să le 
putem folosi la diverse evenimente, în același timp asigurăm 380.000 de lei pentru salariile 
angajaților Șugaș-Băi și ai departamentului de grădinărit. 146.000 de lei pentru amenajarea 
arenei sportive, pentru achiziționarea diferitelor obiecte. Există articole mai mici, dacă sunt 
întrebări, voi răspunde la acestea. Mulțumesc. 



 

 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc și eu. 
Comisia economică și juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 respectiv 6 
voturi pentru. Comentarii, observații? Nu sunt. Putem să votăm despre proiectul de 
hotărâre. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 227/2017. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.06.2017, prezintă de asemenea dl. 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. La data de 20 
martie 2017 când am aprobat bugetul, am calculat cu un venit de 126.963.860 de lei, și am 
rectificat de mai multe ori, astfel, până la 30 iunie am complementat acest proiect cu 
7.725.000 de lei, adică am calculat cu un venit de 134.688.860 de lei. La data de 30 iunie, 
cu privire la venituri, am realizat 58,46% din suma planificată, iar cu privire la cheltuieli, 
am realizat 49,63%. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim pentru 
prezentare. Comisia economică și juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 
respectiv 6 voturi pentru. Sunt comentarii, observații? Nu sunt. Putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 228/2017. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2017, prezintă de asemenea dl. 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc frumos. Am avut 
câteva zile mai grele de când încercăm să stabilim noua grilă de salarizare cu comisiile, cu 
șefii departamentelor, directorii birourilor. Principiul era să creștem în primul rând salariile 
care acum sunt relativ mici, tocmai de aceea ca o persoană tânără care nu are experiență 
dar are o diplomă universitară, dacă vine să lucreze la administrația locală, să aibă măcar 
un salariu brut de 2.900 de lei și 3.100 de lei din 1 ianuarie. Vrem să fie atractivă cariera în 
cadrul administrației locale pentru tineri, în același timp dorim să stabilizăm profesioniștii 
care lucrează de mai mult timp la administrația locală, pe cei care au rămas chiar și atunci 
când salariile s-au micșorat, când au plecat mulți, și practic au avut o responsabilitate mai 
mare, mai mult de lucru. Dar bineînțeles, scopul nu este creșterea salariilor, ci ca 
administrația locală să ofere servicii mai bune, tocmai de aceea am formulat cerințe foarte 
concrete, dintre care unele se vor simte de mâine, sau începând cu săptămâna viitoare, sau 
din 1 septembrie. Astfel vom avea un program cu publicul mai lung la departamentul 
financiar și la oficiu, și cred că vom soluționa o problemă de care ne-am lovit de mai multe 
ori, și au semnalat mai mulți că nu este în regulă. Prelungim programul pentru căsătorii, de 
la ora 8:00 dimineața până la ora 20:00 în zile lucrătoare, iar la sfârșit de săptămână, 
sâmbătă de la 12:00 până la ora 20:00 seara, duminica de la 12:00 până la 18:00, ca să nu 
mai fie nevoie de depunerea cererilor către primar, care până acum au fost aprobate 
oricum, dar a trebuit să lucreze încă 4 persoane la acest lucru. Deci luând în considerare că 
încheierea căsătoriilor este o activitate sezonală, și în general vara avem mai multe 
căsătorii, acest program va fi asigurat pentru lunile de vară. În același timp am introdus 
mai demult un mod de monitorizare, menționez doar un exemplu, la eliberarea 
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor pentru construcții, vom verifica în câte zile 
eliberăm aceste certificate și autorizații. Tocmai am întocmit o analiză din care reiese că de 



 

exemplu în cazul autorizațiilor pentru construire, eliberarea unei autorizații a durat în 
mediu 15,3 de zile lucrătoare, în condițiile în care legea prevede maxim 30 de zile. Vrem 
să reducem aceste 15 zile la 10 zile, și bineînțeles acest lucru este valabil și în cazul altor 
documente. Eu sper că în condițiile în care crește salariul a 99% din angajații administrației 
locale, în măsură mai mică sau mai mare, vom putea asigura servicii de o calitate mai 
bună, pe de altă parte vom stabili salariul în funcție de responsabilități și cantitatea 
sarcinilor. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim pentru 
prezentare. Comisia economică și juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 
respectiv 6 voturi pentru. Sunt comentarii, observații de la cineva? Nu sunt. Putem să 
votăm despre proiectul de hotărâre prezentat.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 229/2017. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, serviciu public 
din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 
01.07.2017, îl rog pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc, am uitat să 
menționez la punctul anterior că atunci când parlamentul a aprobat această lege, atunci ne-
am bucurat că în sfârșit facem un pas mare spre autonomia locală, decizia privind factorii 
aparținând administrației locale în fiecare localitate, atunci din păcate reprezentanții 
sindicatului au dat informații greșite publicului, deoarece au zis că vor fi salarii individuale 
și factori individuale, dar nu e adevărat, dacă cineva are o anumită diplomă, vechime și 
funcție, atunci are aceiași factori în cadrul instituției. În cazul administrației comunitare, 
practic am folosit aceiași factori ca în cazul aparatului propriu, cu reducerea fiecărui factor 
cu 0,25, luând în considerare că legea prevede faptul că trebuie considerat și complexitatea 
sarcinii. Am hotărât ca factorul să fie mai puțin cu 0,25, deoarece cu atât este mai puțină 
cantitatea sarcinilor și luând în considerare responsabilitatea și totul e 0,25, dar restul 
factorilor este la fel ca în cazul aparatului propriu al administrației locale. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim pentru 
prezentare. Comisia economică și juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu 5 
respectiv 6 voturi pentru. Comentarii? Dacă nu sunt, putem să votăm despre proiectul de 
hotărâre.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 230/2017. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul Poliţiei Locale, serviciu public din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2017, 
prezintă dl. primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. La poliția locală 
am schimbat puțin ordinea la cererea sindicatului, deoarece acolo era o diferență foarte 
mare în salarii, în funcție dacă cineva avea studii universitare sau secundare, în condiții în 
care practic persoana are aceleași sarcini cu aceeași responsabilitate, de aceea aici am 
schimbat factorii în sensul că am apropiat factorii persoanelor cu studii superioare și a 
persoanelor cu studii secundare, am redus cu 0,15 unități factorii studiilor superioare și am 
crescut cu 0,15 factorii studiilor secundare. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc și eu. 
Comisia economică și juridică au răspuns avizat proiectul de hotărâre, cu 5 respectiv 6 



 

voturi pentru. Există comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm despre proiectul de 
hotărâre D4.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 231/2017. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosință gratuită a unei porțiuni de teren din pășunea ”BĂTRÂNU”, domeniul privat al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, prezintă dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): Legea nr. 383 din 2013 
permite apicultorilor să primească în folosință gratuită terenuri pentru scopuri de apicultură 
de la administrațiile locale, iar un apicultor a aplicat pentru această posibilitate, și îi dăm 
un teren de 500 mp în apropierea parcului solar, pentru 5 ani de folosință, în cazul în care 
consilierii votează pentru. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Dacă îmi 
aduc bine, administrațiile locale sunt obligați să procedeze astfel în cazul unei cereri. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au avizat favorabil, cu 4, 4, respectiv 6 voturi pentru. Comentarii, 
observații? Nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 232/2017. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
regimului juridic a Blocului de locuințe ANL – S+P+4E+M, situat în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Stadionului nr. 20 bl. 3S. Prezintă de asemenea dl. viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): În acest proiect de hotărâre 
este vorba de trecerea în registrul cadastral a 13 locuințe, în proprietatea statului român și 
în gestionarea municipiului Sfântu Gheorghe. Seamănă cu alte proiecte privind locuințe 
construite din fonduri naționale, aprobate la ședințe precedente. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Comisiile 
au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre, este vorba de comisiile nr. 1, 2 și 5. Există 
comentarii? Dacă nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 233/2017. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe 
terenurile alăturate. De asemenea, îl rog pe dl. viceprimar, să-l prezinte. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): Este vorba de scări și 
tortuare care duc spre unități comerciale, suprafețe între 1 și 14,5 mp, pentru care 
prelungim contractul valabil cu 5 ani, cu taxa obișnuită de 5/mp/an. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Comisiile 
au răspuns favorabil. Există comentarii? Nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 234/2017. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziționarea 
unui teren în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva 
Ibolya. O rog pe doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit să prezinte. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Am prezentat deja de mai 
multe ori acest proiect, sperând să primească 2/3, din diferite motive nu a avut succes, așa 
cum am menționat, vrem să achiziționăm terenuri la Szépmező pentru locuințe de servicii, 
aceasta ar fi prima parcelă pe care proprietara acesteia este dispusă s-o vândă. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Comisiile 
au avizat favorabil. Comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 



 

HOTĂRÂREA NUMĂRUL 235/2017. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 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): Asemenea, cred că 
prezentăm acest proiect de hotărâre pentru a 4-a sau a 5-a oară, este vorba de alipirea a 2 
terenuri cu suprafață în total de 4991 mp pentru trecerea în registrul cadastral a clădirii 
licelului ”Mikes Kelemen”. Vă rog să-l susțineți. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Comisiile 
au avizat favorabil. Comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 236/2017. 
 PUNCTUL IX 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 dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): Este vorba din nou de un 
proiect de hotărâre prezentat deja. În lista proprietăților atașată ca anexă a contractului 
încheiat cu Sepsi Rrekreatív S.A. s-au constatat lipsuri la întocmirea inventarului, iar 
proiectul de hotărâre încearcă să le corecteze. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile au avizat favorabil. Comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 237/2017. 
 PUNCTUL X 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. La fel, îl rog pe dl. viceprimar să-l prezinte. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): Este vorba de modificarea 
celeilalte anexe a contractului încheiat de asemenea cu Sepsi Rrekreatív SA. Sepsi 
Rrekreatív SA a întocmit un sistem complex pentru stabilirea prețurilor. De asemenea, a 
fost deja prezentat, dar dacă există întrebări, este prezent șefa de marketing al societății, și 
poate să răspundă la întrebările Dvs. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Eu atunci o rog pe 
reprezentanta societății să ne prezinte pe scurt în câteva cuvinte acest sistem nou de tarife. 
 Doamna reprezentant Sepsi Rrekreatív IGYÁRTÓ GABRIELLA (lb.m): Bună 
ziua, vă mulțumesc! Noua structură de prețuri conține 6 abonamente, a căror valabilitate 
este de la 30 de zile până la un an, însă este mai important faptul că aceste abonamente 
sunt recunoscute în toate unitățile noastre. De exemplu, dacă cineva își cumpără 
abonament la pârtia de schi, îl poate folosi ori pe pârtie, ori la piscină, sau la oricare alta 
unitate. Esența acestui sistem este ca unitățile noastre să sprijinească una pe alta, și să 
oferim ceva mai mult clienților. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim. Întreb 
consiliul dacă mai are cineva întrebări către reprezentanta societății? Nu, bine atunci 
mulțumim pentru informațiile utile, putem să votăm despre proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 238/2017. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 



 

Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activității de transport în regim 
de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, îl rog pe dl. primar 
să-l prezinte. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. Luând în 
considerare diferitele investiții pe teritoriul municipiului, s-au schimbat locurile rezervate 
taximetriștilor, în acord cu directorul asociației taximetriștilor și cu asociația, modificăm 
acestea în așa fel, încât pe teritoriul municipiului vor fi 111 de locuri la 23 de locații. 
Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Comisiile 
au răspuns favorabil. Există comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 239/2017. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 4/13.07.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal 
”Zonă rezidenţială”, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă dl. primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc, este vorba de un 
teren cu suprafață de 7900 mp, și comisiile competente recomandă să aprobăm avizul 
necesar pentru întocmirea planului urbanistic. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc și eu. 
Comisiile nr. 2 și 5 au răspuns favorabil, cu mențiunea că colegul Ambrus Zsombor nu a 
participat la dezbatere și la votare. Există comentarii, observații? Nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 16 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István, 
Ambrus Zsombor - lipsind de la vot), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 240/2017. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru înfiinţarea unei 
grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
“Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Aș prezenta împreună 
proiectele de hotărâre nr. 13 și 14. Grupurile de educaţie timpurie antepreşcolară sunt tot 
mai agreate atât în Grădinița “Árvácska”, cât și cele din Grădinița ”Napsugár”, astfel anul 
acesta vom crea a treia grupă în Grădinița “Árvácska”, trebuie să asigurăm fondul necesar 
pentru aceasta, și baza de salariu pentru o persoana din personalul didactic și pentru 2 
persoane în afara acestuia. La ”Napsugár” vom lansa a patra grupă, și de asemenea, dorim 
să acoperim costurile salariale pentru o persoana din personalul didactic și pentru 2 
persoane în afara acestuia. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Comisiile au avizat favorabil, este lăudabil faptul că trebuie să aprobăm 
un astfel de proiect de hotărâre. Comentarii, observații? Dacă nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 241/2017. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru înfiinţarea unei 
grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
“Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe. 
Prezentarea a fost făcută de doamna viceprimar. Comisiile au răspuns favorabil. 
Comentarii, observații? Dacă nu sunt, putem să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 242/2017. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din 



 

Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Cu plecarea doamnei 
consilier Kóréh Enikő, locul vacant a fost ocupat de domnul consilier Vajna László. De 
aceea, dorim să completăm consiliul administrativ al școlilor. Între timp dorim să facem și 
câteva schimbări cu privire la consilierii din fracțiunea UDMR, următorul membru nou..., 
aș dori să spun doar membri noi și aceștia trebuie votate pentru fiecare consiliu aparte. 
Deci la școala “Gödri Ferenc” ar merge dl. Vajna László, la ”Váradi” pe locul vacant dl. 
Debreczeni László, la Colegiul ”Székely Mikó” în loc de dl. Debreczeni László dl. Vajna 
László, la ”Mikes Kelemen” dl. Ambrus Zsombor, iar la școala ”Berde Áron” dl. Vajna 
László ar fi al treilea membru reprezentant. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Este în ordine, 
mulțumesc. Comisiile au răspuns favorabil. Există comentarii, observații? Dacă nu sunt, 
vom vota în secret despre fiecare propunere prezentată. Prima dată cu privire la dl. Vajna 
László, care va fi membrul consiliului școlar “Gödri Ferenc”, în cazul în care consiliul 
hotărăște astfel. Să votăm.  
 Aprobat cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat,mulțumesc.  
 Votăm cu privire la dl. Debreczeni László. El ar fi membrul consiliului școlii 
”Váradi”.  
 Aprobat cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, mulțumesc.  
 În cazul Colegiului ”Székely Mikó” se face un schimb. Votăm despre dl. Vajna 
László, care merge în locul lui Debreczeni László. Putem să votăm.  
 Aprobat cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, mulțumesc.  
 Votăm cu privire la dl. Ambrus Zsombor. El ar fi membrul consiliului școlii 
”Mikes Kelemen”, în loc de fosta colega doamna Kóréh Enikő. Putem să votăm.  
 Aprobat cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, 1 abținere. Mulțumesc.  
 Votăm din nou cu privire la dl. Vajna László, care ar fi membrul consiliului școlii 
”Berde Áron” în loc de dl. Ambrus Zsombor. Deci votăm despre Vajna László pentru 
”Berde Áron”.  
 Aprobat cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, mulțumesc.  
 Și atunci să votăm despre proiectul de hotărâre.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 243/2017. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al Municipiului Sfantu Gheorghe. Îl rog pe dl. primar să 
prezinte proiectul de hotărâre. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): Mulțumesc. În baza 
proiectului, îndemnizațiile consilierilor locali nu poate depăși 10% din îndemnizația 
primarului, în cazul în care participă la ședințele comisiilor și ale consiliului. Mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumim pentru 
prezentare. Mă uit la vizarea comisiilor. Comisia economică a avizat favorabil, iar comisia 
juridică are o propunere pentru modificare dacă înțeleg bine. La sfârșitul articolului acesta 
ar trebui completat cu propoziția: ”Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda 
indemnizația este de o ședință de consiliu și două ședințe de comisii pe lună”. Da, da, deci 
ideea ar fi că în cazul Consiliului local a municipiului Sfântul Gheorghe fiecare consilier 
își desfășoară activitatea în două comisii, deci nu există consilier care participă, lucrează 
doar la o singură comisie. Bine, atunci să votăm despre această modificare propusă de 
comisia juridică.  Se aprobă modificarea cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat 
(Bálint Iosif, Kolcza István). 



 

 Dacă nu mai sunt alte observații, comentarii, să votăm despre întregul proiect de 
hotărâre.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 244/2017. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru luna 
august. Conform acestuia, în luna august președintele va fi dl. viceprimar Toth-Birtan 
Csaba, iar în lipsa lui... Întreb consiliul: în cazul în care dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba 
nu poate să fie prezent în august și nu poate să prezideze, dintre Székely Kincső, Sztakics 
Éva-Judit și Tischler Ferenc cine acceptă înlocuirea lui? Bine,  doamna Sztakics Éva-Judit 
a fost propusă să fie supleantul președintelui. Să votăm despre proiectul de hotărâre. Deci, 
președintele de ședință în august este dl. Toth-Birtan Csaba, iar în lipsa lui doamna 
Sztakics Éva. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 245/2017. 
 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. O rog pe doamna 
viceprimar Sztakics Éva să-l prezinte. Este vorba de premierea elevilor. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Da, am aprobat cu un 
proiect precedent valoarea premiilor pentru elevii premiați la concursurile județene și 
regionale, însă am uitat de concursurile grupurilor, și aș dori acum să completez acest 
lucru. Față de informațiile postate pe net și transmise consilierilor aș crește valoarea 
premiilor în cazul grupurilor, în felul următor: în cazul echipelor constând din 19 elevi 
premiul I ar fi 400 de lei, premiul II ar fi 300 de lei, premiul III ar fi 200 de lei pe echipă, 
în cazul echipelor constând din 20-60 elevi premiul I ar fi 800 de lei, premiul II ar fi 600 de 
lei, premiul III ar fi 400 de lei. Aceste valori sunt puțin sub valorile premiilor oferite la 
concursurile naționale, deoarece premiul unui concurs național bineînțeles că poate să fie 
mai mare, decât cel oferit câștigătorului unui concurs județean. 
 Domnul președinte de ședință MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m): Mulțumesc. Întreb 
totuși: am înțeles bine, aceste propuneri sunt diferite de cele prezentate în documentație? 
Deci va trebui să votăm despre asta. Menționez între timp că comisiile au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre, să votăm atunci despre fiecare modificare, conform acestora, în cazul 
echipelor premiul I va fi 400 de lei, în loc de 185 de lei prezentat în documentație. Sau o să 
valoreze atâta fiind vorba de echipă.  
 Se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
2 consilieri nu au votat, lipsind de la vot (Gheorghe Ion, Sztakics Éva-Judit). 
 Premiul II va fi 300 de lei, în loc de 145 de lei prezentat în documentație. 
 Se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu a votat, lipsind de la vot (Gheorghe Ion). Mulțumesc. 
 Premiul III va fi 200 de lei, în loc de 125 de lei. Să votăm și despre asta.  
 Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu a votat. Mulțumesc. 
 Să votăm atunci despre modificările cu privire la echipe mai mari, echipe constând 
din 20-60 de persoane. Conform acestora, premiul I va fi 800 de lei, în loc de 425 de lei 
prezentat în documentație. Vă rog să votați.  
 Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu a votat. Mulțumesc. 
 Premiul II va fi 600 de lei, în loc de 345 de lei. Să votăm.  



 

 Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu a votat. Mulțumesc. 
 Iar premiul III va fi 400 de lei, în loc de 265 de lei prezentat în documentație. Să 
votăm și despre asta. 
 Se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu a votat. Mulțumesc. 
 Deci am aprobat modificările, și dacă nu sunt comentarii, observații, putem să 
votăm despre întregul proiect de hotărâre.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 246/2017. 
 Am terminat cu ordinea de zi, la începutul ședinței nu s-a înscris nimeni la Diverse, 
prin urmare am încheiat ședința. Vă dorim o după masă plăcută și vă mulțumim pentru 
participare! 
 
 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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