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 Încheiat azi, 05 mai 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Miklós András – Coşeni, d-na Vaszi 
Etelca-Chilieni, lipsind Bálint Josif, Debreczeni László, Koréh Enikő Zsuzsanna, Miklós 
Zoltán, Pârvan Rodica, Székely Kincső, 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 administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 814/2017.  
 La şedinţă 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 KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Îi rog pe consilieri să 
semnaleze prezența lor prin pornirea aparatelor. Stimați colegi, bine ați venit la ședința 
extraordinară, legat de ordinea de zi, dacă am înțeles bine, va fi o schimbare, punctul nr. 6 va fi 
prezentat de domnul viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m): Solicit anularea punctului nr. 6 
de la ordinea de zi. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Sunteți de acord? Nu 
trebuie aprobat. Au luat cunoștință de anulare. Mulțumesc. Doriți să adăugați sugestii la 
Diverse? Domnul Cserey. Are cuântul d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): Mulțumesc. Aș dori să 
propun câteva puncte la Diverse. Punctul D1 ar fi execuția bugetară pentru primul trimestru al 
anului. D5: acceptarea unei donații oferite de asociația IT Plus, și D7, D8, D9, trei hotărâri 
privind contractele pentru învățământul dual cu trei firme și un liceu tehnologic din municipiu. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Aș dori să propun și eu 4 
puncte pentru Diverse. Numărul D2 privind majorarea capitalului social al Sepsi Rekreativ 
S.A, D3 privind de asemenea majorarea capitalului prin împuternicirea reprezentantului Urban 
Locato care este acționar, D4 privind modificarea actului constitutiv al Tega S.A., și D6 
privind atribuirea unei locații deputatului Kulcsár-Terza József în palatul Beör, din str. 
Martinovics. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Îl rog pe Consiliu să 
voteze cu privire la Diverse, deci punctul D1 la Diverse privind execuția bugetară, care va fi 
prezentată de către d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 Pct. D2, care se referă la modificarea capitalului Sepsi Rekreativ S.A., dacă sunteți de 
acord ca propunerea să fie admisă. Votați vă rog. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 Pct. D3 se referă la majorarii capitalului social al Sepsi Rekreativ S.A. și Urban Locato. 
Votați vă rog. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 Pct. D4 se referă la modificarea actului constitutiv Tega S.A., vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 Punctul D5 privind acceptarea unei donații de la asociația IT Plus. Votați vă rog. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 Punctul D6 privind atribuirea unei locații deputatului Kulcsár-Terza József în palatul 
Beör. Dacă sunteți de acord, votați vă rog ca să admitem la ordinea de zi. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
Punctele D7, D8, D9 privind aprobarea contractului pentru învățământ dual la Liceul 
Tehnologic Kós Károly. Dacă sunteți de acord să-l trecem la ordinea de zi.  
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulțumesc. Vom vota cu privire la întreaga ordine de zi. Votați vă rog ordinea de zi.  



 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
Mulțumesc, atunci să începem cu primul. 
 PUNCTUL I de pe ordinea de zi: privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu 
Gheorghe, precum și al unităților subordonate, pe anul 2017. Prezintă: d-na viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): Aplicăm câteva modificări 
interne punctuale, singura modificare structurală este în direcția de cultură și informatică: 
separarea compartimentului de informatică, va apare de sine stătător, dealtfel organigrama 
conține numai modificări interne de categorizare. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Mulțumim, dacă sunt 
întrebări legate de acest proiect. Dacă nu sunt, vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
135/2017. 
 PUNCTUL II de pe ordinea de zi: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă 
locuinţe colective –Fortuna Park” str. Oltului, nr. 74, Municipiul Sfântu Ghorghe. Prezintă dl. 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Acest punct a fost prezentat 
la ordinea de zi a ultimei sedințe a consiliului. La cererea comisiei de urbanism a fost retras de 
la ordinea de zi, a fost nevoie să mai discutăm cu investitorul, deoarece în urma înălțimii 
blocurilor proiectate în locul fabricii de oțet, și a distanței până la ștrand s-au ivit întrebări la 
comisie. Investitorul a reușit parțial să răspundă la aceste nelămuriri prin prezentarea făcută, 
respectiv realizarea vizuală, însă, luând în considerare că în zonă mai există blocuri și mai 
înalte, iar autoritatea pentru urbanism acceptă această înălțime, nu există posibilitatea să 
refuzăm investitorul, fiindcă el așa realizează calculele economice, și probabil s-ar retrage cu 
totul, dacă nu suntem de acord cu planul urbanistic în aceste condiții. Prin urmare, am reușit 
parțial să răspundem la nelămuririle comisiei, practic ultimul etaj este o terasă verde, iar în 
jurul clădirii vor fi probabil copaci înalți, bineînțeles nu de pe o zi pe alta, dar vor acoperi atât 
încât să nu deranjeze ștrandul, n-o să deranjeze mai mult decât clădirile deja existente. 
Propunem spre aprobare, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă consilierii au 
întrebări legate de proiect. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Doamna secretar a 
menționat, dar am uitat să zic că în urma modificării legii la votarea punctelor asemănătoare 
sunt modificări tehnice, o rog să le prezinte. 
 D-na secretar al municipiului KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ (lb.r): Conform noilor 
modificări aduse prin Legea 100/2016, al Legii nr. 50/1991, în procedura de adoptare a 
planurilor urbanistice, documentațiilor de urbanism: mă gândesc aici la PUG, PUZ și PUD. În 
momentul în care se votează o astfel de hotărâre toți consilierii sunt obligați să-și motiveze 
opțiunea, pro și contra. În sensul acesta colega mea vă va distribui un bilet alb, pe care după ce 
votați... Este un vot deschis, nu este nimic secret, însă conform Legii fiecare consilier, așa cum 
am zis, trebuie să-și motiveze opțiunea de vot. Vă rog să treceți, fiecare dintre dumneavoastră 
motivația. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Ați înțeles cererea 
doamnei secretar? Bine, atunci vom aduna biletele. Aveți întrebări în legătuă cu proiectul de 
hotărâre? Vă rog să votați cu privire la acest proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
136/2017. 
 PUNCTUL III de pe ordinea de zi: privind prelungirea duratei Contractului de 
concesiune nr. 558/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3. Prezintă dl. viceprimar Toth-Birtan 
Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Este vorba din nou despre 
un punct care a mai fost prezentat și la ordinea de zi a ședinței anterioare, dar nu a fost aprobat, 
cred că nu mai este necesar să-l prezint din nou. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă aveți întrebări 
legate de acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt întrebări, votați vă rog. 



 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
137/2017. 
 PUNCTUL IV de pe ordinea de zi: privind concesionarea fără licitație publică a unei 
suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, precum și prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcțiilor pe terenurile 
alăturate. Prezintă dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Este vorba de 3 locații, 
prima fiind blocul de pe Str. Bem József nr. 3 sc. K, a doua pe strada Oltului nr. 27 sc. E, iar a 
treia pe str. Császár Bálint nr. 14 sc. A, cu suprafețe utile de diferite dimensiuni. Propunem 
prelungirea contractelor pentru 5 ani începând cu prima zi a acestei luni, cu 5 euro/m2/taxa 
anuală de concesiune. Mulțumesc frumos. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă aveți întrebări 
legate de proiectul de hotărâre? Dacă nu, vă rog să votați. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 abținere (Gheorghe Ion), nu a trecut proiectul de 
hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre nr. 6 a fost retras. A, da am omis, îmi cer scuze, eu sunt de vină.  
 PUNCTUL V de pe ordinea de zi: privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 
valorificării prin casare a unui imobil situat pe strada Podețului nr. 14. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Deci pe strada Podețului nr. 
14 se află o casă de lemn veche, proprietate a administrației locale, în care s-au mutat mai 
multe familii de romi în mod legal și ilegal de-alungul timpului, și totuși este un punct apropiat 
de centrul orașului, care nu prezintă o imagine pozitivă. Am reușit să oferim apartamente 
familiilor în blocuri, și această clădire fiind periculoasă din punct de vedere static, propunem 
scoaterea ei din funcțiune și demolarea. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă aveți întrebări 
legate de acest proiect de hotărâre. Vă rog, votați.  
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
138/2017. 
 PUNCTUL VII de pe ordinea de zi: privind aprobarea participării municipiului Sfântu 
Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2017, 
în vederea achiziţionării unui autoturism. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Ministerul mediului a 
anunțat din nou programul rabla în cadrul fondului pentru mediu. Administrația locală dorește 
să participe la program cu predarea unui Renault Megane, asta însemnând o sumă de 6500 de 
lei care poate fi folosit la achiziționarea unui autoturism nou. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă sunt întrebări 
legate de acest proiect de hotărâre. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
139/2017. 
 Urmează DIVERSE.  
 PUNCTUL D1 de pe ordinea de zi: privind aprobarea execuției bugetului general al 
municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2017. Prezintă: d-na viceprimar Sztakics Éva-
Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): În primul trimestru am 
realizat 34,77% din veniturile anuale, cheltuieli de 23,64% . 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Mulțumesc, dacă sunt 
întrebări. Nu sunt, atunci vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
140/2017. 
 PUNCTUL D2 de pe ordinea de zi: privind aprobarea majorării capitalului social al 
SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): În toamna anului trecut am 
finanțat la fel prin majorarea capitalului activitatea societății SEPSI REKREATÍV S.A., 
conform calculărilor finanțarea a fost de ajuns inclusiv pentru funcționarea în luna martie. 
Practic cu această majorare a capitalului începem o finanțare pe termen lung, capitalul fiind de 
2.100.000 de lei în prezent, și propunem majorarea până la valoarea de 3.660.000 de lei, cu 



156.000 de acțiuni, având fiecare valoarea nominală de 10 lei. Acționarul principal, Municipiul 
Sfântu Gheorghe ar plăti 30% în anul 2017, iar 70% în decursul unui an. Această majorare a 
capitalului, fiind rezultatul unei calculări economice efectuată de conducerea societății, este un 
proiect pentru mai mulți ani, scopul fiind ca pierderile societății, activitatea producând pierderi 
în continuare, să fie diminuate pas cu pas. Pentru menținerea acestei calculări economice, 
următorul pas va fi să trimitem o delegare în scris și indicatorii în contract reprezentanților care 
participă la ședința acționarilor societății și membrilor consiliului de administrație și să-i dăm 
sarcini încât să realizeze aceste cifre pe lângă respectarea obligațiilor care îi revin prin lege. 
Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă sunt întrebări 
legate de proiectul de hotărâre? Atunci să trecem la vot. 
 13 voturi pentru și 1 abținere (Kolcza István), pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
141/2017. 
 PUNCTUL D3 de pe ordinea de zi: privind mandatarea reprezentantului URBAN-
LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI 
REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Mai înainte am uitat să 
menționez că din numărul acțiunilor, adică din 156.000 de acțiuni 155.688 ar fi pentru 
Municipiul Sfântu Gheorghe, iar societatea acționară Urban Locato S.R.L ar deține 312 de 
acțiuni în valoare de 3000120 de lei, de aceea acest proiect de hotărâre este pentru autorizarea 
reprezentantului Sepsi Rekreativ la sedința acționarilor ca să poată vota majorarea capitalului. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă aveți întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
142/2017. 
 PUNCTUL D4 de pe ordinea de zi: privind modificarea și completarea actului 
constitutiv al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Mai devreme prin această 
activitate am modificat domeniul de activitate al societății Urban Locato S.R.L, practic este 
vorba de funcționarea cimitirului, și a fost pregătit proiectul de hotărâre pentru atribuirea 
cimitirului de către Urban Locato. Am aflat în ultimul moment că baza legală, Legea nr. 71 
privind activitățile de administrare din domeniul public și privat, permite transferarea 
proprietății private fără licitație publică, dar din păcate nu poate fi aplicată în cazul socetăților 
cu răspundere limitată, iar forma juridică a societății Urban Locato este S.R.L., de aceea 
încercăm să schimbăm planul pe parcurs, și să adaptăm pe Tega S.A., să fie eligibilă pentru 
preluarea serviciilor.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă sunt întrebări? 
Dacă nu, vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
143/2017. 
 PUNCTUL D5 de pe ordinea de zi: privind acceptarea unei donații oferite de Asociația 
IT Plus. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): Mulțumesc. Asociația IT 
Plus a comandat o documentație tehnică pentru clădirea băncii naționale, reprezentând donația. 
Pe baza documentației, s-ar putea realiza construirea unui centru de inovație și o casă start-up. 
Valoarea documentației donate de asociația IT Plus este de 106.558 de lei, în cazul în care 
sunteți de acord, această documentație va intra în posesia orașului. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă aveți întrebări 
legate de acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog, votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
144/2017. 
 PUNCTUL D6 de pe ordinea de zi: privind închirierea fără licitație publică, a unui 
spațiu situat în clădirea „Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului 
Sfântu Gheorghe în favoarea deputatului Kulcsár-Terza József. Prezintă domnul viceprimar 
Toth-Birtan Csaba. 



 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Este vorba de atribuirea 
unei încăperi cu o suprafață de 6.29 m2 fără licitație publică, la o chirie de 1 euro/m2/lună. Vă 
rog să votați pentru.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Dacă aveți întrebări? 
Dacă nu sunt, vă rog să votați. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
145/2017. 
 PUNCTUL D7 de pe ordinea de zi: privind încheierea unui contract de parteneriat 
între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și 
ALEX&CO S.A. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a 
elevilor prin învățământul dual. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): Ordinul ministerului de 
educație națională din luna martie a permis introducerea oficială a învățământului dual. 
Conform acestuia, săptămâna trecută, comisia locală de dezvoltare a propus introducerea 
următoarelor forme de învățământ dual, la cererea firmelor: eu am să le spun pe toate, că sunt 
trei firme, și voi menționa obligațiile fiecărei firme la fiecare proiect de hotărâre. Se cer 30 de 
locuri în industria textilă, la firma LRO din Sfântu Gheorghe, societatea pe acțiuni ALEX&CO 
S.A. va pregăti tâmplari universali, comisia locală de dezvoltare a aprobat 15 locuri, iar 
Modern House S.R.L. oferă pregătire pentru 10 dulgheri, tâmplari și parchetari. Este vorba de 
un parteneriat trilateral, între Consiliul local, școala și firmele locale. Deoarece școala se 
numește încă Kós Károly, dar din 1 septembrie va fi asimilată în Puskás Tivadar, de aceea este 
trecut în contract că școala Puskás va prelua și va continua aceste pregătiri, deci așa cum am 
promis, aceste clase, și toate formele de învățământ din școala Kós Károly vor rămâne la fel, 
ba chiar dezvoltate. Firmele trebuie să asigure lunar bursa de min. 200 de lei/elev, iar consiliul 
local, precum și în cazul altor forme de învățământ, va asigura locația, costurile de menținere. 
Menționez că putem să facem investiții, dar aceste ateliere sunt foarte bine dotate, deci nu 
necesită reparații majore sau investiții semnificative din parte noastră. Deci, momentan 
consiliul local nu are cheltuieli.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Mulțumesc, doamna 
viceprimar. Aveți întrebări? Votați vă rog. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
146/2017. 
 PUNCTUL D8 de pe ordinea de zi: privind încheierea unui contract de parteneriat 
între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și 
Modern House S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe pentru formarea profesională a 
elevilor prin învățământul dual. Are cuvântul d-na viceprimar, care deja a prezentat în mare 
parte proiectul. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): Al doilea partener al 
contractului trilateral, Modern House Srl se obligă la finanțarea cheltuielilor pentru 10 elevi, 
deci lunar 200 de lei pentru 10 elevi, timp de 10 luni, deci vor pregăti 10 elevi: dulgheri, 
tâmplari și parchetari în forma de învățământ dual. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Mulțumesc. Sunt 
întrebări? Dacă nu sunt, atunci votăm. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
147/2017. 
 PUNCTUL D9 de pe ordinea de zi: privind încheierea unui contract de parteneriat 
între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și LRO 
S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin 
învățământul dual. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m/lb.r): Al treilea partener al 
contractului, firma LRO S.R.L. ar finanța educarea a 30 de elevi în domeniul confecțiilor 
textile, și se obligă să finanțeze bursa lunară de 200 de lei pentru 30 de elevi, și bineînțeles 
educarea practică.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Mulțumesc. Votați vă 
rog cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, pentru HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
148/2017. 



 La Diverse s-a înscris domnul Cserey Zoltán-Mihály. Vă rog. 
 Dl. consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m): Aș avea ceva de spus, doar pe 
scurt, cum umblăm ici pe colo, constatăm mai multe lucruri în oraș, cu privire la starea 
drumurilor și a trotuarului. Și dacă spunem de mai multe ori și nu se rezolvă problema, atunci 
este destul de neplăcut, mai uităm, dar ne întâlnim cu oameni care ne reamintesc despre ce este 
vorba, și cu aceasta termin introducerea lungă. La intersecția străzilor Ciucului și Bisericii în 
fața magazinului Class Marketing există un trotuar foarte îngust, domnul primar dă din cap, că 
așa este, numai că persoanele în vârstă și mamele cu copii mici și cu căruciorul nu pot circula 
în mod normal, ori merg pe șosea, ori merg cum pot și mi-e frică să nu pățească ceva. Deci nu 
ar trebui să rezolvăm cumva? Eu cred că două roabe de nisip și doi profesioniști ar rezolva 
situația într-o oră cu pietre și puțin asfalt. Fiindcă, cum să zic, ar fi bine să rezolvăm această 
problemă. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnule consilier, ați 
putea și în română? 
 Dl. consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.r): Da. (repetă în lb. română) 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnule viceprimar, 
doriți să răspundeți? 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m/lb.r): Da, știu despre ce-i vorba, a 
fost și o piesă din metal pe care am tăiat, din păcate nu avem o firmă proprie pentru asfaltare, și 
săptămâna asta directorul direcției de gospodărie comunală a luat legătura cu firma cu care 
avem contract. Din câte știu săptămâna viitoare vor începe astuparea gropilor și încercăm să 
rezolvăm cât se poate de repede trotuarul. Este un trotuar din asfalt, de aceea nu am încercat să 
punem pietre, beton sau să rezolvăm cu alte materiale. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r): Mulțumim. Mulțumim 
pentru prezență. 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31 august 2017. 
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