
 

 
 
 
 
 

Nr. 25/2017 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 17 februarie 2017, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 16 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparținătoare: domnul Rápolti István – Coşeni, doamna Török Aurelia – Chilieni, lipsind 
Kondor Ágota, Magyarosi Imola-Piroska, Pârvan Rodica, 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 administrația publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziția emisă de 
primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 240/2017.  
 La ședință participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tóth 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 JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rugăm să 
porniți aparatele! Bună ziua tuturor! După o pauză lungă, avem din nou ocazia să ne întâlnim 
și să discutăm proiectele de hotărâre anunțate. Ședința noastră este capabilă să ia decizii, 
avem 16 de consilieri prezenți, 4 absenți. Aș dori să vă întreb dacă aveți observații, mențiuni 
sau completări legate de ordinea de zi? Da, o completare negativă”.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Da, o completare negativă”. 
Am dori să eliminăm punctul unu de pe ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Da. Dacă mai 
are cineva observații în afară de ordinea de zi? Dacă nu, se acordă cuvântul d-lui viceprimar. 
Îmi cer scuze, mai întâi să votăm despre punctele de pe ordinea de zi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Da, ordinea de 
zi s-a acceptat cu unanimitate de voturi. Urmează prezentarea punctului doi.”  
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea si 
completarea H.C.L nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcționare al Direcției de Asistență Comunitară.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Punctul doi de pe ordinea de 
zi, care a devenit primul punct în urma retragerii primului punct: Modificarea legislației ne-a 
obligat să facem și noi modificări în Direcția de Asistență Comunitară și Căminul 
„Zathureczky Berta“, de aceea Direcția de Asistență Comunitară va deveni ordonator de 
credite de gradul doi iar Căminul „Zathureczky Berta“ va deveni ordonator de credite de 
gradul trei, deși, desigur, își va păstra personalitatea juridică. Această modificare a 
regulamentului a fost impusă de modificarea legislației”.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Dacă are cineva observații, mențiuni, completări? Dacă nu are nimeni, poftiți la vot”. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 30/2017.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos, s-a acceptat cu unanimitate de voturi. Urmează prezentarea proiectului trei. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 



 

pentru asigurarea funcționării Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2017. Prezintă: D-na 
viceprimar, Sztakics Éva-Judit. Poftiți.”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În fiecare an trebuie să 
stabilim în baza unei formule matematice exacte și conform legislației în vigoare, valoarea 
exactă întreținerii efective a unei persoane vârstnice în Căminul “Zathureczky Berta”. Există 
două prețuri: în acest an s-a stabilit un preț de 2703 lei pentru persoanele care necesită 
îngrijire permanentă și prețul de 2454 lei pentru persoanele care necesită doar îngrijire 
parțială, dar nu au probleme medicale grave. În plus, decizia stipulează alte două prețuri: de 
66 lei/zi pentru participanții la activitățile de respiro și 20 de lei pentru îngrijirea în 
ambulatoriu. Conform legislației sociale, persoanele care locuiesc în cămin pot contribui la 
costurile de întreținere cu cel mult 60% din veniturile lor, Căminul “Zathureczky Berta” are 
obligația de a identifica sursele posibile (rude, copii) pentru completarea acestei sume iar 
restul neachitat va fi suportat, desigur, de Consiliul Local din Sf. Gheorghe. Hotărârea noastră 
este sprijinită de o contabilitate precisă, defalcată pentru fiecare sumă. Deci acestea ar fi 
prețurile valabile pentru acest an”. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumim 
frumos. Întreb din nou, dacă are cineva observații, mențiuni, completări? Dacă nu are nimeni, 
poftiți la vot”. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 31/2017.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „S-a acceptat cu 
unanimitate de voturi. Are cineva observații, mențiuni, completări? Dacă nu, vă 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 ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 iunie 2017. 
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