
 

 
 
 
 
 

Nr. 56/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 21 decembrie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelca – 
sat Chilieni, lipsind: Cserey Zoltán-Mihály, Székely Kincsö, Toth-Birtan Csaba, Vajna 
László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 1936/2017.  
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár 
Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m./lb.r.): „Bună ziua! Vă 
rog să porniți aparatele. (lb.m.): Mai sunt câțiva colegi, care nu și-au pornit aparatele, 
așteptăm cu răbdare. Mulțumesc frumos. Bine ați venit, colegi, reprezentanți ai presei, 
invitați, și permiteți-mi ca înainte să trecem la Ordinea de zi, să oferim posibilitatea 
profesorilor de la Liceul de Artă „Plugor Sándor” să ne prezinte un mic spectacol. Îi rog cu 
respect pe profesorii școlii „Plugor Sándor” să înceapă spectacolul. 
/Cor/ 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumim frumos și vă 
dorim Sărbători Fericite, Un An Nou Fericit!. Să aveți parte de fericire și dragoste.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumim frumos 
încă o dată. Permiteți-mi să trecem la Ordinea de zi a ședinței de azi. Are cineva sugestii, 
opinii legate de punctele publicate? Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aș dori să propun încă trei 
puncte pentru ședința de azi, dintre care unul în locul domnului viceprimar și unul în 
numele meu, deci punctul D1 ar fi modificarea bugetului societății Sepsi ReKreatív pentru 
acest an, D2 ar fi revocarea HCL nr. 201 din acest an, iar D3 ar fi aprobarea unui studiu 
pentru renovarea imobilelor aflate pe strada Gábor Áron.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos, 
alte propuneri? Dacă nu sunt, vă rog să votați. Cine este de acord cu includerea proiectului 
de hotărâre D1 pe Ordinea de zi? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc frumos. Aprobat cu unanimitate. Cine este de acord cu includerea 
punctului D2 pe Ordinea de zi? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Aprobat cu unanimitate. Mulțumesc, și întrebarea este aceiași în privința punctului 
D3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc frumos. Dorește cineva să se înscrie la Diverse? Nu, mulțumesc, 
atunci să aprobăm Ordinea de zi în întregime. Cine este de acord?” 



 

 Se votează cu 17 voturi pentru.  
 „Aprobat cu unanimitate. Mulțumesc frumos. Atunci trec la punctul 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 
burselor de excelență pe anul 2017, în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Ca și anii trecuți, dorim și 
anul acesta să acordăm bursa ”Sfântu Gheorghe” pentru 5 elevi, în valoare de 3000 de lei 
pentru fiecare. Prima dată i-aș enumera ca să fie aprobați de consiliu, după care aș dori să 
spun câteva cuvinte despre fiecare, înainte să le dăm premiile și buchetele, împreună cu 
domnul primar. Deci Máté Zsolt, Demeter Ábel, Bálint Hunor Ferenc, Bakó Bence și 
Szabó Richárd ar fi premiații anul acesta.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Regulamentul prevede că trebuie să votăm separat despre premiați. Cine este de acord ca 
Máté Zsolt să fie premiat? Vă rog să votați. Vot secret.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc frumos. Aprobat cu 17 voturi pentru. Cine este de acord ca Demeter 
Ábel să fie premiat? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.   
 „Cine este de acord ca Bálint Hunor Ferenc să fie premiat? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.   
 „Bakó Bence?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.   
 „Mulțumesc frumos. Szabó Richárd?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.   
 „Se pare că vom premia pe toți cei 5 elevi, așa că îi rog pe domnul primar, doamna 
viceprimar să... a da, acum împreună, să votăm despre proiectul de hotărâre. Comisiile nr. 
1, 4 și 5 au răspuns favorabil la proiect, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
424/2017. 
 „Aprobat cu unanimitate. Mulțumesc frumos. O rog pe doamna viceprimar și îl rog 
pe domnul primar să acorde premiile...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul acesta așa s-a 
întâmplat că 5 elevi ai școlii „Székely Mikó” vor primi burse de excelență, și felicitări 
școlii, felicitări profesorilor care au pregătit elevii, deoarece aceasta este și premierea lor. 
 Máté Zsolt a primit cele mai multe puncte, 174,26 de puncte. El excelează în 
domeniul matematicii și fizicii, a participat la foarte multe concursuri, menționez doar 
câteva din lista lungă: premiul III la concursul național maghiar de matematică în 2015, 
premiul II la concursul maghiar de matematică din Transilvania în anul 2015-2016, 
premiul III la concursul maghiar de matematică din Transilvania în anul 2017, în fiecare an 
a primit mențiune de la minister. A avut rezultate bune și la fizică: premiul I la concursul 
național de fizică ”Augustin Maior” în anul 2016, premiul I la concursul de matematică 
ECN în anul 2016, și mențiune în 2017 la același concurs, sunt doar câteva concursuri la 
care a participat Máté Zsolt. Felicitări și mult succes în continuare! Și îl rog pe domnul 
primar să acorde premiul, iar eu voi veni cu buchetul. Máté Zsolt. 
 Al doilea premiat anul acesta este Demeter Ábel, cu 166,62 de puncte. Și el preferă 
matematica, dar participă și la competiții lingvistice, dar se ocupă și cu muncă voluntară, 
este voluntar de mai mulți ani la parohia „Krisztus Király”, în același timp lucrează și la 
biroul tineretului „Turulmadár”, este un membru important al corului din școală, conform 
evaluării profesoarei de muzică. De exemplu în clasa a 9-a, a obținut premiul I la 
concursuri naționale și internaționale de matematică. Felicitări, mult succes în continuare, 
și mulțumim de asemenea pentru munca profesorilor.  



 

 Bálint Hunor Ferenc cu 152,41 de puncte, este vorba din nou de un matematician, a 
primit premiul I la concursul internațional maghiar de matematică în clasa a 9-a, după care 
în clasa a 10-a și 11-a a mai participat și a câștigat premii la mai multe concursuri naționale 
și ardelene, iar în clasa a 11-a a participat la concursul internațional ”Robochallenge”. 
Felicitări, și mult succes în viață. 
 Bakó Bence este următorul cu 131,65 de puncte. Bineînțeles, și el are rezultate 
bune în primul rând la matematică și la fizică, dar în același timp îi place să cânte, 
deoarece a primit premii și la olimpiade de cor. La concursurile internaționale a primit 
premiul III, mențiuni, a participat la foarte multe concursuri. Este membrul clubului 
cercetătorilor din școala „Székely Mikó”, contribuie și la programul de radio al școlii, și la 
clubul de film. Felicitări pentru activitatea lui diversă și multe rezultate în viață.  
 Următorul premiat este Szabó Richárd cu 99,06 de puncte, și lui place matematica, 
dar este interesat și de biologie și fizică. A adus mențiuni internaționale, premii naționale II 
și III, dare este și voluntar la Asociația de Tineret „Turulmadár”, trupa de dans popular 
„Háromszék” și ne-a mai ajutat și la „Székelyvágta”. Îi mulțumim și multe rezultate bune 
în continuare. 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Felicitări premiaților. Și nu vrem să aștepte până se termină o ședință plictisitoare, dar dacă 
vor, pot participa, deoarece de fapt nu este plictisitoare, dacă vor să plece, pot pleca. Pentru 
noi nu e plictisitoare, pentru ei probabil ar fi. Bine, să trecem la punctul nr. 2. Comisiile nr. 
1, 4 și 5 au răspuns favorabil la proiect.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui act 
adițional la Contractul de administrare nr. 55115/20.09.2016 încheiat cu Casa de Cultură 
”Kónya Ádám”. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este vorba de casa 
cunoscută pe numele Biroul de Organizare Evenimente Culturale, unde stau practic 
angajații Casei de cultură ”Kónya Ádám”, și efectuează vânzarea biletelor. Din cauza 
faptului că nu a fost dată în gestionarea Casei de cultură ”Kónya Ádám”, nu au putut 
efectua renovări, reparații de menținere, prin urmare propunem transferarea acesteia în 
gestionarea Casei de cultură ”Kónya Ádám”, în mod legal, deoarece practic acolo a 
funcționat acest birou și până acum. Va rămâne acolo în continuare, dar să aprobăm acest 
lucru și cu o hotărâre. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
425/2017. 
 „Aprobat în unanimitate, mulțumesc frumos.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 încheiat cu Bálint Gyula Intreprindere 
individuală pentru terenul situat în Şugaş Băi. Prezintă domnul primar Antal Árpád-
András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Contractul de locațiune a fost încheiat în data de 11 ianuarie 2017 între administrația locală 
și intreprinzătorul Bálint Gyula. Obiectul contractului reprezintă magazinul mic aflat în 
Şugaş Băi, lângă stația de autobuz, cu o suprafață de 15 mp, care închiriează echipamente 
sportive. Până acum și-a îndeplinit toate obligațiile, a solicitat prelungirea contractului 
pentru 5 ani, acesta este conținutul proiectului de hotărâre, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil la acest proiect. Are cineva ceva de adăugat? Dacă 
nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

426/2017. 
„Aprobat cu unanimitate, vă mulțumesc.” 

 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea duratei 
contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de spațiu comercial, care aparțin 
domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este vorba de magazinele 
aflate la parterul Colegiului „Székely Mikó”, am prelungi contractul de închiriere pentru 4 
societăți cu încă un an.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
427/2017. 
 „Aprobat în unanimitate. Mulțumesc frumos.”  
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de 
locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe - Comuna Arcuş. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am 
început procedura cu mai mulți ani în urmă, din cauza birocrației române acum am ajuns să 
aprobăm Planul urbanistic zonal. Este important să construim un sens giratoriu la intrarea 
spre Arena Sepsi. Probabil mai mulți dintre Dvs. ați sesizat că am mutat semnele care 
indică intrarea și ieșirea din oraș. După aprobarea Planului urbanistic zonal vom începe 
procedura și sper să putem construi sensul giratoriu anul viitor.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Comisiile nr. 1, 2 și 
5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
428/2017. 
 „Mulțumesc frumos, aprobat cu unanimitate.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Dealului fn. Prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Orașul vrea să clarificăm 
dreptul de proprietate asupra terenurilor, de aceea am alipi două terenuri adiacente, ca să le 
putem trece în mod adecvat în CF.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
429/2017. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/13.12.2017 pentru întocmirea documentaţiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe II – str. Pădurii” Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Acest 
proiect de hotărâre a mai fost prezentat consiliului, l-am aprobat, însă din cauza faptului că 
este vorba de teren extravilan care figurează ca pășune, procedura de aprobare este foarte 
lungă, prin urmare proprietarii încep din nou toată procedura, este vorba de un teren cu o 
suprafață de 5000 mp, pe strada Pădurii, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații la acest punct? Dacă nu, 



 

vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
430/2017. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L 
nr. 294/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la Școala Gimnazială „Nicolae Colan” din 
Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările ulterioare. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deci este vorba de izolația 
termică a Școlii „Nicolae Colan”, am mai aprobat hotărâri asemănătoare, și așa cum am 
menționat, vom mai aproba și altele, procedura de evaluare are loc la Alba Iulia, prin 
urmare se cer specificări, specialiștii le efectuează, iar noi trebuie să aprobăm din nou 
aceste materiale.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
431/2017. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru 
aprobarea modificării Contractului de delegare nr. 23/2009. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Vom 
modifica contractul nr. 23/2009, esența modificării este că se schimbă metoda de transfer a 
sumelor care provin din dividende, prețul de arendare și impozitul pe profit, suma nu va 
intra direct în fondul de dezvoltări, ci prima dată societatea o transferă în Trezoreria 
orașului, noi o transferăm către fondul de dezvoltări în termen de cinci zile, Czimbalmos 
Kozma Csaba este reprezentantul orașului, el este mandatat să voteze aceste modificări. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații la acest punct? Dacă nu, vă 
rog să votați. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
432/2017. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru rectificarea H.C.L. 
388/2017 pentru Acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV”. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Deoarece în hotărârea anterioară în cazul localităților au figurat la reprezentanți și primari 
care nu mai sunt primari în prezent, materialul nou va fi aprobat cu primarii care sunt 
primari și în prezent. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc și eu. 
Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să votați.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
433/2017. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei de 
prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Au fost înregistrate 331 de 



 

cereri pentru locuințe sociale cu termenul de 15 decembrie, din care comitetul desemnat a 
respins 19, iar cele 312 care au rămas, au fost clasificate. Dacă aprobăm această ordine, 
vom acorda locuințele sociale pe baza acesteia atunci când se eliberează sau eventual când 
se construiesc.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Sunt observații? Dacă nu, vă rog să votați. Mai menționez faptul că comisiile nr. 3 și 5 au 
răspuns favorabil.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
434/2017. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în 
vederea organizării în anul 2018 a unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru ca și Casa de 
Cultură „Kónya Ádám” să poată elabora bugetul pentru 2018, trebuie să stabilim 
evenimentele, pe care dorim a fi organizate în 2018. Aceste evenimente sunt practic cele 
obișnuite, comemorarea evenimentelor din 15 Martie, Zilele Sfântu Gheorghe, Ziua 
Copilului, festivalul „Pulzart”, Târgul de toamnă, aprinderea lumânărilor la Advent, Târgul 
de Crăciun, petrecerea de Anul Nou.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile nr. 1, 4 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
435/2017. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 
Programului pentru sprijinirea funcționării serviciilor sociale dezvoltate de organizații 
neguvernamentale la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2018. Prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să alegem 
furnizorul serviciilor pentru persoane cu dezabilități, cu ajutorul sistemului de aplicare cu 
proiecte. Pentru acest scop a fost elaborat caietul de sarcini, vă rog să sprijiniți proiectul.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Comisiile nr. 1, 3 și 
5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
436/2017. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L nr. 162/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Se face 
un schimb între doi consilieri, în două comisii, domnul consilier Zsigmond József își va 
desfășura activitatea în comisia de sport, în loc de comisia economică, locul lui va fi 
ocupat de domnul consilier Vajna László în comisia economică în schimb. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos 
domnului primar, dacă nu sunt observații, să votăm. Îmi cer scuze, întrerup votul, până la 
urmă am aflat că va fi vot secret, așa că să votăm ca domnul consilier Vajna László să fie 
membrul comisiei economice.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm ca domnul consilier Zsigmond József să fie membrul comisiei de sport 
și de tineret.”  



 

 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos. Și acum să votăm despre proiectul de hotărâre în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
437/2017. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.  

„Pe listă următorul este Vajna László, dacă nu mă înșel, iar dacă el lipsește, va fi 
înlocuit de Zsigmond József. Cine este de acord?  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
438/2017. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea de 
mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea modificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Da, anul acesta societatea 
pe acțiuni Sepsi ReKreatív a estimat o pierdere de 1,6 milioane, însă datorită faptului că 
începând din 1 septembrie 2017 a primit de la noi gestionarea Arenei Sepsi, au crescut și 
pierderile companiei, numai impozitul pe clădire este 391.000 de lei, care va trebui să 
ajungă la noi, deci practic ajunge înapoi în bugetul orașului. Trebuia crescut numărul 
angajaților, în același timp trebuia să cumpere obiecte de inventar în clădirea nouă, și 
trebuie menționat că încercăm permanent să asigurăm prețuri accesibile la instituțiile 
sportive pentru comunitate. În această situație nu putem să ne așteptăm la profit de la 
societate. Acest lucru înseamnă că pierderea de 1,6 va fi de fapt 2,1 milioane în acest an, și 
bineînțeles va fi necesară creșterea capitalului, la începutul anului viitor.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisia nr. 1 a răspuns cu o abținere și 6 voturi pentru, iar comisia nr. 5 a răspuns 
favorabil cu unanimitate la acest proiect de hotărâre. Are cineva observații? Dacă nu, vă 
rog să votați.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 439/2017. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind angajamentul 
Municipiului Sfântu Gheorghe pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiţiei 
„Manej acoperit pentru cai de la Benedekmező” de către Asociaţia „Asociația Vadon”. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am aprobat o hotărâre cu 
nr. 201, în care ne-am obligat că, în cazul în care asociația „Vadon” poate să aducă fonduri 
prin depunere de proiect în vederea construirii unui manej acoperit în locația 
„Benedekmező”, vom asigura contribuția proprie. Conform Prefecturii, deoarece nu a fost 
stabilită o valoare exactă în această hotărâre, nu au înțeles necesitatea acestei hotărâri, 
degeaba am încercat să-i explic. Nu dorim să recurgem la proceduri legale, mai bine 
revocăm această hotărâre, și deoarece acum știm deja suma, fiindcă am aprobat studiul de 
fezabilitate cu o altă hotărâre, în ianuarie vom aproba hotărârea cu suma exactă, așa cum 
cere și Prefectura, și sper că acest lucru nu va împiedica înființarea manejului.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos 
doamnei viceprimar, hotărârea consiliului a fost aprobată în comisia nr. 1 cu unanimitate, 
în comisia nr. 5 cu o abținere și 3 voturi pentru. Observații dacă sunt? Dacă nu, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 440/2017. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiții 



 

„Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din 
Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „A fost terminat studiul 
care are ca obiect renovarea imobilelor de pe strada Gábor Áron. Se pare că vom avea 
posibilitatea de a depune un proiect pe Axa 10 în cazul în care vrem să desfășurăm 
învățământ obligatoriu în aceste instituții în viitorul apropiat. Deoarece am menționat deja 
că vrem să avem școală cu clasele I-IV, pregătim deja proiectul, ca să-l depunem în 
ianuarie la Alba Iulia. Valoarea totală a Studiului de fezabilitate este 10.803.530,18 de lei 
cu TVA, și încercăm să obținem o finanțare de 98% pentru acest scop.” 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos 
doamnei viceprimar, comisiile nr. 1, 2, 4 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații? 
Nimeni, prin urmare vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
441/2017. 
 „Nu mai am altceva de făcut decât să vă mulțumesc pentru contribuirea Dvs. ca să 
încheiem această ședință în pace în perioada Crăciunului, și să dau cuvântul domnului 
primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Nu pot 
să vă promit că nu va trebui să ne adunăm săptămâna viitoare pentru o ședință 
extraordinară, dacă va fi necesar. În orice caz aș dori să bem în cinstea anului care a trecut. 
Nu vreau să fac o evaluare a anului, dar pe scurt aș dori să spun despre anul 2017, că într-
un sens a fost un an pierdut din perspectiva administrațiilor locale, practic anul a trecut cu 
noi, administrațiile locale fiind daunele colaterale a unui război între un stat care vrea să 
influențeze totul, care vrea să se bage în tot și o elită politică incompetentă pentru 
guvernare. Practic în 2017 am făcut față unui guvern incompetent, totul s-a procedat foarte 
încet în această țară, practic nu puteam să aplicăm pentru fonduri europene în 2017, acest 
lucru se vede oriunde am merge în țară, peste tot se constată lipsa dezvoltărilor. Anul 
acesta au avut și lucruri pozitive, decizia guvernului de a lăsa administrațiile locale să 
stabilească salarizarea angajaților proprii, consider că este o decizie pozitivă. Din păcate 
am primit această posibilitate atunci când ne-au luat fondurile la sfârșitul anului, deci 
practic în privința deciziei pe care le-am luat acum câteva luni, acum trebuie să facem față 
întrebărilor: poate fi menținută decizia luată acum câteva luni și cum va funcționa anul 
viitor administrația locală? Deciziile guvernului privind bugetul produc o lipsă de 7 
milioane de lei în cazul municipiului Sfântu Gheorghe, ne privează de un venit de 7 
milioane de lei. Bineînțeles, această sumă va lipsi în primul rând din investiții, iarăși ne 
aflăm în situația în care ne adresăm către Budapesta în loc de București în cazul 
problemelor importante, și după ce statul maghiar finanțează universități, înființarea 
instituțiilor sportive, mai nou va finanța și activitatea instituțiilor culturale, consider că 
acest lucru înseamnă falimentul statului român, iar dacă sunt cinic, atunci aș putea spune că 
în sfârșit am ajuns să trăim și să vedem că statul român trebuia să ia bani de la 
administrațiile locale ale ținutului secuiesc sărac și dependent, ca statul român prosper și 
bogat să nu intre în faliment. E ca și când bătrânul secui a zis că a suspectat el că 
Transilvania va fi anexată o dată la Ținutul Secuiesc, dar n-a crezut că va fi anexată toată 
România. Nu va fi ușor nici anul viitor, va avea loc centenariul. Avem încredere, că anul 
2018 va trece cu empatie și cu îndeplinirea promisiunilor făcute acum 100 de ani, și ne 
vom putea bucura împreună pentru faptul că suntem cetățenii acestei țări. Cred că vrem cu 
toții ca această țară să fie o țară de succes, deoarece dacă pleacă încă 4 milioane de 
persoane din această țară, bineînțeles că nu e bine nici pentru noi. Vă mulțumesc pentru 
colaborarea în anul 2017, pentru munca depusă, pentru idei, pentru critica constructivă, și 
vă urez să aveți parte de iubire, bucurie, să aveți sănătate, și sperăm că și anul viitor va fi 
un an de succes, iar oamenii din Sfântu Gheorghe vor trăi într-un oraș de care pot fi 



 

mândri. Mulțumesc frumos. 
 Domnul președinte de ședință TISCHLER FERENC (lb.m.): ”Mulțumesc frumos, 
și vă invităm să bem în cinstea anului care a trecut. Crăciun Fericit și un An Nou plin de 
bucurii, dacă nu ne mai vedem.” 
 
 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 25 ianuarie 2018. 
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