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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 29 iunie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 12 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare, Miklós András – Coșeni, Vaszi Etelca – Chilieni, lipsind Ambrus Zsombor, 
Bálint Iosif, Csatlós László, Kondor Ágota, Tischler Ferenc, 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. 978/2017.  
 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 MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): „Bună ziua tuturor! 
Salutări tuturor, salutări reprezentanților mass-media. Înaintea votării proiectelor de 
hotărâri vă rog să aprobăm următoarele procese-verbale: 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28 decembrie 2016 , vă rog să votaţi prin ridicarea mâinilor 
având în vedere că sistemul de votare nu funcţionează, din păcate. Vă rog încă o dată să 
ridicăm mâinile. Cine este pentru? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Gheorghe Ion).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 13 ianuarie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Gheorghe Ion).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 18 ianuarie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Gheorghe Ion).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 25 ianuarie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Gheorghe Ion).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 26 ianuarie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Gheorghe Ion).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 17 februarie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Gheorghe Ion).  



 

 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 23 februarie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 9 martie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 20 martie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 30 martie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 13 aprilie 2017, vă rog să votaţi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): „Urmează ordinea 
de zi al şedinţei, dar înainte vreau să vă întreb dacă vrea să se înscrie cineva la diverse? 
Dau cuvântul doamnei viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Aş avea două lucruri de 
adăugat vă rog să discutăm punctul 7 înainte de punctul 3, în continuare aş doti să propun 
un nou puct pe ordinea de zi, punctul D1 Proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Sárpilis-Ungaria 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Prima dată să 
votăm despre faptul că punctul 7 să fie discutat înaintea punctului 3. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica).  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): atunci să votăm 
despre introducerea puntului D1 pe ordinea de zi. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Să votăm despre 
Ordinea de zi a şedinţei. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): „Ordinea de zi a 
fost acceptată, mulțumesc frumos. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier local a domnei Koréh Enikő Zsuzsanna. Prezintă 
domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): La şedinţa anterioară am 
luat râmas bun de la colega noastră, acum trebuie să adoptăm o hotărâre în privinţa asta 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulțumim. Are 
cineva observații, propuneri? Dacă nu, să votăm.”  
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 198/2017. 



 

 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului 
unui consilier local. Rog pe membrii comisiei să se întrunească pentru validarea 
mandatului, Dl. Debreczeni László, dl. Ambrus Zsombor, dl. Bálint Iosif, dl. Zsigmond 
József, dl. Cochior Andrei. 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE ILDIKÓ (lb.m.): Având în vedere că sunt 
prezenţi doar doi consilieri dintre membrii comisiei de validare, nu se poate valida 
mandatul domnului Vajna László. 
 PUNCTUL VII 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.): La Câmpul Frumos lângă 
blocuri dorim să extindem terenurile din proprietatea municipiului, de aceea am luat 
legătura cu proprietari, prima care intenţionează să vândă este doamna Hirni Éva Ibolya. 
Este vorba de un teren de 1, 76 ha, am solicitat raport de evaluare, doamna a acceptat. Să 
cadem de comun acor  de intenţia de achiziţionare, având în vedere că municipiul a iniţiat 
acest demers. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulțumim. Are 
cineva observații, propuneri? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumesc. Având 
în vedere necesarul de 2/3 de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017. Prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Pe partea de venituri se 
completează cu 570.000 lei. Pe partea de cheltuieli se introduce suma de 183.000 lei pentru 
achiziţionarea terenurilor pentru extinderea cimitirului comun, se introduce suma de 
54.200 lei pentru achiziţionarea terenului din proprietatea Hirni Éva Ibolya. 14.000 lei 
pentru cofinanţarea programelor asociaţiilor de locatari privind aprobarea derulării 
programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit. Se 
introduce suma de 200.000 lei pentru schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, respectiv 100.000 lei pentru ajutor de minimis individual 
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna. În final se introduce suma de 18.800 
lei pentru întocmirea documentaţiei DALI „Reabilitarea trotuarelor din centrul oraşului”. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulțumesc. Acest 
proiect de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre 
acest punct. Cine este pentru? Vă rog cu ridicarea mâinilor.  
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 199/2017. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind plata cotizației 
anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația ”Orașe Energie 
România-OER”. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Municipiul Sfântu Gheorghe 
este membrul Asociaţiei „Oraşe Energie România” începând din anul 2016. Asociaţia este 
implicat în iniţiative inovatoare pentru planificarea energetică. Propun Consiliului local 
adoptarea hotărârii privind plata cotizaţiei anuale în valoarea de 2000 lei, vă rog să 
susţineţi. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulțumesc. Acest 
proiect de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre 



 

acest punct. Cine este pentru?  
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 200/2017. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind angajamentul 
municipiului Sfântu Gheorghe pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiției 
”Manej acoperit pentru cai de la Benedekmező”, de către Asociația ”Asociația Vadon”. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Asociaţia Vadon în acest an 
a primit de la Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. suma de 7.000.000 Huf pentru construirea 
unui manej acoperit în locaţia Benedekmező. Dorinţa noastră de realizare a acestei 
investiţii este de doi ani, probabil şi anul viitor vom primi aproximativ 2.000.000 Huf. 
Municipiul ar trebui să se angajeze pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea 
finalizării investiţiei. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Dacă sunt 
observaţii sau propuneri? Acest proiect de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate 
1 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru?  
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 201/2017. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.06.2017. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Dorim efectuarea unor 
modificări în cadrul Direcţiei tehnice şi monitorizare societăţi comerciale subordonate şi 
servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe. În 
cazul unei funcţii contractuale dorim modificarea vechimii în specialitate, având în vedere 
lipsa ofertelor de forţă de muncă calificată pentru ocuparea posturilor vacante. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 202/2017. 
 PUNCTUL VIII 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 domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): În urma unor datorii 
municipiul a preluat acest teren cu suprafaţa de 60 m2 cu casă din lemn cu parter şi 
mansardă. Imobilul nu poate fi utilizat pentru interesul comunităţii, probabil ar trebui 
investit foarte mult pentru renovare, de aceea propunem valorificarea acestuia prin licitaţie 
publică deschisă. Sa elaborat un raport de evaluare prin care sa stabilit valoarea de piaţă a 
imobilului la 10.024 Euro fără TVA. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1, 2 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumesc. Având 
în vedere necesarul de 2/3 de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 



 

Actului adițional nr. 1 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 domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): În urma încheierii lucrărilor 
de inventariere anuală a bunurilor la Sepsi Rekreativ SA sau constatat anumite diferenţe. În 
vederea reconcilierii situaţiei, pentru reflectarea punctuală a realităţii comisia de 
inventariere propune modificarea şi completarea listelor patrimoniale elaborate la 
delegarea gestiunii serviciului. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1, 5 și 6. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumesc. Având 
în vedere necesarul de 2/3 de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Actului adițional nr. 2 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 domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Dorim să modificăm 
contractul încheiat cu Sepsi Rekreativ SA. Societatea doreşte modificarea şi completarea 
listelor de preţuri şi a tarifelor aplicate serviciilor de recreere. Societatea a introdus pachete 
noi pe bază de puncte acumulate şi presupune utlizarea acestor tichete la bazele sportive 
din administrarea Sepsi Rekreativ SA. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. 
Adoptarea proiectului de hotărâre necesită 2/3 de voturi, dar totuşi vă rog să votăm despre 
acest proiect. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 abţinere (Sztakics Éva Judit), 1 consilier nu a 
votat lipsind de la vot (Pârvan Rodica). 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situației juridice a unor terenuri situate în str. Kökényes din municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Conform Legii 18/1991 
terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în 
administrarea consiliului local trec în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale 
respective. În baza celor prezentate propun spre aprobare proiectul de hotărâre. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 203/2017.  
 PUNCTUL XII 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 
domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Asociaţia de micologie 
„Kálmán László” a solicitat asigurarea unui spaţiu pentru sediu. Nu putem asigura acest 
spaţiu în folosinţă gratuită, având în vedere că asociaţia nu este de interes public de aceea 
acest spaţiu poate fi închiriată prin licitaţie publică deschisă. Sper ca asociaţia poate să 



 

participe la licitaţie. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1, 2 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumesc. Având 
în vedere necesarul de 2/3 de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Kriza János nr. 1. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Având în vedere intenţia de 
intabulare a clădirii principale a Liceului Teoretic Mikes Kelemen, propunem alipirea 
acestor terenuri. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1, 2 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumesc. Având 
în vedere necesarul de 2/3 de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 2/24.05.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal 
„Zonă de locuinţe str. Jókai Mór” Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Titlul proiectului reflectă 
deja ceea ce aş spune despre acest proiect. Aprobarea avizului de oportunitate pentru 
întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unor locuinţe pe strada Jókai 
Mór. Vă rog să susţineţi acest proiect. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 2 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 204/2017. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal "Strada Pârâului" Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Proprietarii terenurilor în 
suprafaţă totală de 3900 mp solicită modificarea reglementării situaţiei existente pentru 
zonă de locuinţe. Vă rog să susţineţi acest proiect. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 2 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 205/2017. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros 
– str. Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar 
Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): De asemenea acest Plan 



 

Urbanistic Zonal sa întocmit în vederea construirii unor locuinţe. În acest caz este vorba de 
un teren mai mare în suprafaţă totală de 14.614 mp. Vă rog să susţineţi acest proiect. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 2 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 206/2017. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor 
câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice 
în municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Acest proiect a fost adoptat 
cu termen de realizare între 1 şi 30 aprilie. Esenţa ar fi fost ca consiliul local să 
subvenţioneze sterilizarea animalelor. Subvenţionarea poate fi realizat doar prin 
concesionarea prin licitaţie publică a acestor servicii. Din păcate o licitaţie publică necesită 
mult timp, chiar dacă parcurge fără probleme. Am semnat contract cu doi medici veterinari 
în cursul zilei de azi. Propunerea este ca acţiunea să se realizeze în perioada 01-30 iulie. 
Contractul privind sterilizarea animalelor a fost încheiat pentru tot anul. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 207/2017. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Antemăsurătorii lucrărilor silvice, aprobate prin H.C.L. nr. 370/2016 și defalcarea valorilor 
lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, 
necesare a se executa în anul 2017. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): În contractul încheiat cu 
Ocolul Silvic Hatod aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 370/2016 se introduc 2 
capitole. Prima se referă la paza materialului lemnos fasonat la drum auto, a doua la 
pregătirea terenului pentru plantare. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 208/2017. 
 PUNCTUL XIX 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. Prezintă 
domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): După cum am făcut acest 
lucru de mai multe ori, la vânzarea prin licitaţie publică a lemnului fasonat de diferite feluri 
propunem preţul de pornire. Mulţumesc. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumesc. Având 
în vedere necesarul de 2/3 de voturi, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 



 

 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. 180/2016 privind încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Clubului Sportiv 
Municipal Sfantu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Dorim să completăm acest 
contract prin asigurarea următoarelor elemente: primul este achiziţionarea a 2000 de 
scaune, al doilea este achiziţionarea a 8 containere cu care dorim instalarea tribunelor, 
respectiv achiziţionarea unei maşini de tuns iarbă. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 209/2017. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile de 
concurs ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Am participat şi la 
primăvară în comisiile de concurs ca membru, dacă consideraţi pot participa şi acum, chiar 
dacă voi fi în concediu, numai că de data acesta numai ca delegat, nu ca membru cum am 
participat data trecută. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim, deci 
după propunere doamna viceprimar ar reprezenta consiliul în comisiile de concurs ale 
instituțiilor de învățământ preuniversitar. Vă rog să votaţi prin vot secret. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 consilier nu a votat lipsind de la 
vot (Pârvan Rodica). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim, şi acum 
să votăm despre proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 abţinere, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot 
(Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 210/2017. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă 
doamna preşedinte de şedinţă Magyarosi Imola. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Având în vedere că 
în parcursul lunii am fost preşedinte de şedinţă, propunem ca în luna următoare să fie 
domnul Miklos Zoltán şi în lipsa dânsului doamna consilier Pârvan Rodica. Cine este 
pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 211/2017. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Sárplilis – Ungaria. Prezintă 
doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Sárpilis este localitate 
înfrăţită cu localitatea Chilieni, iar locatarii din Chilieni doresc amplasarea unei porţi 
secuieşti conform contractului. Ne-au solicitat un sprijin financiar de 3000 de lei pentru 
realizarea acestei porţi.  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. Dacă 
aveţi observaţii sau propuneri? Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 
specialitate 1 și 5. Vă rog să votați despre acest punct. Cine este pentru? 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 212/2017. 



 

 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): De data aceasta doresc să ridic 
problema în cadrul şedinţei şi nu depun în scris având în vedere că sunt prezenti alături de 
conducere, consilieri şi delegaţii săteşti, respectiv reprezentanţii mass-mediei. În urma 
plimbărilor mele prin oraş am observat că în cazul multor imobile nu sunt amplasate 
numărul de locuinţă, chiar şi în cazul unor instituţii. Doresc să atrag atenţia asupra 
rezolvării acestei probleme, de exemplu de la sediul Primăriei până la Poştă nu este 
amplasat nici un număr. 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ (lb.m.): Înaintea Recensământului 
Populaţiei a existat un program care sa derulat prin grija Direcţiei de Gospodărire a 
Domeniului Public. Sau executat tăbliţe cu numere, iar locatarii în urma achitării 
contravalorii, printr-o sumă simbolică, îşi primeau numerele la sediul Primăriei. Probabil 
acestea s-au degradat, au căzut de aceea ar trebui reluat un astfel de program. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA (lb.m.): Mulţumim. 
Încheiem şedinţa de azi, vă urez după-amiază 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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