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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 23 februarie 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenți 18 membri, 1 oaspet (dl. Demeter János) 
și 2 reprezentanţi ai satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török 
Aurelia – Chilieni şi domnul Rápolti István – Coşeni lipsind Comăneci Liviu Vasile, Kondor 
Ágota, Tischler Ferenc.  
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziția emisă de 
primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 242/2017.  
 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 JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua 
tuturor! Vă rugăm să porniți microfoanele! Mulțumesc frumos. Prezenta ședință are numărul 
necesar de participanți pentru luarea unor decizii. Aș dori să vă întreb dacă aveți observații, 
mențiuni legate de proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi? Poftiți, d-na viceprimar”.   
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aș dori să retrag punctul 
23 de pe ordinea de zi.”  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Punctul 23 se 
retrage la cererea d-nei viceprimar. Și dl. primar are o propunere de completare.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș dori să 
propun două puncte. Punctul D1 ar fi aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Dealului” și punctul D2, privind 
încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundația „MENS 
SANA” și SEPSI REKREATÍV S.A.. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Există alte observații, completări? Dacă nu, să votăm despre proiectul de hotărâre 
D1.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Urmează să votăm despre proiectul de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, , în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Să votăm ordinea de zi în ansamblul ei.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, , în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Dacă cineva are 
alte observații? D-na consilier Pârvan!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulțumesc. Am o întrebare. 
Punctul 23: cel în legătură cu modificarea Regulamentului de acordare a titlului onorific 
„PRO URBE”, care, de-a lungul timpului a iscat discuții interminabile, a fost retras pentru a fi 



 

reintrodus sau a fost retras ca să rămâne în forma lui inițială?”   
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deci, retragerea înseamnă că 
rămâne în forma inițială. Cum a fost și anul trecut. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ”Atunci dați-mi voie să vă întreb: de ce 
a fost introdus?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Deci eu am propus și am 
retras”. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „În afară de 
punctele de pe ordinea de zi, adică de proiectele de hotărâre enumerate, dacă mai dorește 
cineva să se pronunțe? Dacă nu, să începem dezbaterea proiectelor de hotărâre.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de consilier local al doamnei Bucur Mirela-Liliana. Prezintă dl. primar 
Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Ținând 
cont de faptul că la data de 26 ianuarie d-na Bucur Mirela-Liliana și-a înregistrat cererea 
pentru retragerea mandatului ei de consilier, prin acest proiect de hotărâre vom accepta practic 
încetarea de drept a mandatului ei, iar locul dânsei va fi ocupat de următorul candidat de pe 
lista Partidului Național Liberal. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Să votăm despre încetarea mandatului.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, , în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
32/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului 
noului consilier local. Să completăm procedura stabilită. Îi rog pe membrii comisiei de 
validare: Debreczeni László, Zsigmond József, Bálint József, Cochior Andrei și Ambrus 
Zsombor, să se retragă și să discute aprobarea. L-aș ruga pe dl. Debreczeni László să ….” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Comisia a 
verificat documentația, extrasele, opiniile de specialitate și a constatat că ele sunt în ordine, de 
aceea, cu cinci voturi pentru, am acceptat noul mandat de consilier pentru dl. Gheorghe Ion. 
Vă rog să îmi permiteți să citesc acest raport întocmit în limba română. „Raport privind 
validarea mandatului unui consilier. Comisia de validare aleasă în ședința de constituire a 
Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, pe 
întreaga durată a mandatului acestuia, în baza hotărârii din 2017, constată încetarea de drept, 
înainte de executarea duratei normale, a mandatului Dnei Bucur Mirela-Liliana, consilier local 
în cadrul Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe, județul Covasna. Potrivit 
prevederilor art. 100, alin. (33) din Lega nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților 
Administrației Publice Locale, pentru modificarea Legii Administrației Publice Locale nr. 
215, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor 
locali, în caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe listă de candidați, supleanții vor 
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși pe liste, dacă până la data 
validării mandatului pentru ocuparea mandatului vacant, partidele politice sau organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, din partea cărora au candidat supleanții, 
confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale 
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul 
politic respectiv sau din organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Astfel, ca 
urmare a consultării listei cu care Partidul Național Liberal, Organizația Județeană Covasna, a 
participat la alegerile locale, comisia de validare constată că următorul supleant pe listă este 
Dl. Gheorghe Ion. Prin adresa nr. 1/2017, transmisă de Organizația Județeană Covasna la 



 

Partidul Național Liberal, se confirmă apartenența la formațiunea politică a Dlui Gheorghe 
Ion și a faptului că acesta a fost înscris pe lista candidaților autorităților Administrației 
Publice Locale din anul 2016, fiind declarat supleant. Ca urmare a verificărilor documentelor 
întocmite la alegerile locale din iunie 2017, și aplicarea prevederilor art. 31, alin. (3) din 
Legea nr. 215 privind Administrația Publică Locală, se constată că nu există motive de 
invalidare a mandatului. Având în vedere cele constatate mai sus, comisia de validare propune 
validarea mandatului d-lui consilier Gheorghe Ion”. Mulțumesc frumos.”  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. V-aș ruga să votăm această decizie.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 33/2017.
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.r.): „Și acum îl rugăm 
pe dl. Gheorghe Ion, poftiți să depuneți jurământul.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Subsemnatul Gheorghe Ion, consilier în 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe, în conformitate cu art. 32, alin. (1) din 
Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ: Jur să respect Constituția și 
legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru 
binele locuitorilor Municipiului Sf. Gheorghe, județul Covasna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. 
23 februarie 2017.” 
(aplauze)  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Îi dorim mult succes în munca d-lui consilier. Ședința noastră de astăzi continuă cu 
rapoarte. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2016 raport este despre 
activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al 
anului 2016. Prezintă d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În semestrul II al anului 
2016, am angajat 21 de asistenți noi pentru persoanele cu handicap grav, am concediat 17, 
deci, în luna septembrie 2016, aveam în total 150 de asistenți la Direcția de Asistență 
Comunitară”.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Are cineva observații, comentarii? Dacă nu, să votăm privind aprobarea.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „S-a votat cu 
unanimitate de voturi. Următorul raport va fi prezentat de dl. director Demeter János, 
directorul „Asociației Vadon”.  
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea Asociației 
“Asociația Vadon” pe anul 2016. 
 Domnul director DEMETER JÁNOS, directorul „Asociației Vadon” (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos pentru această posibilitate. Stimate Dl. primar, stimați consilieri, 
„Asociația Vadon” a trimis fiecărui consilier materialul în formă scrisă, eu am făcut un 
rezumat scurt al acestui material, care conține date numerice și aș dori să citesc acest rezumat 
și, desigur, răspund cu cea mai mare plăcere la eventualele întrebări. În acest moment, 
Expoziția de Vânătoare din Ținutul Secuiesc, gestionată de „Asociația Vadon”, prezintă celor 
interesați un număr de 550 exponate. În anul 2016, numărul vizitatorilor a fost de 11.281, cel 
mai mare număr de vizitatori de la data inaugurării muzeului. În plus, am organizat un număr 
de 5 expoziții temporare, proiectele culturale aferente expoziției principale, 4 la număr, 
proiecte de specialitate aferente expoziției principale care au fost 6 la număr, 14 evenimente 
educaționale. La concursul anual de desene pentru copii, am primit 1604 de desene. Numărul 



 

proiectelor de cooperare internațională este 3. Numărul programelor de promovare, care 
prezintă comorile naturii este 2. În anul 2016 am participat la 5 expoziții naționale și 
internaționale, unde standul nostru a fost vizitat de aproximativ 87.000 de persoane. La 
concursul internațional de fotografie în natură „TransNatura” am avut participanți din 19 de 
țări și 528 de lucrări pentru jurizare. Pagina noastră web, care prezintă programele noaste și 
activitatea asociației, a fost vizitată în anul 2016 de aproape 8.000 de persoane din 83 țări și 
723 de orașe ale lumii. Programele legate de proiectele de echitație: în anul 2016 am ținut 
aproximativ 1365 de ore de echitație, la sfârșitul anului numărul de studenți a ajuns la 110. 
Am organizat și două tabere de echitație cu 60 de copii iar la programul pentru familii au 
participat 231 de copii, care au putut călări. În 2016 „Asociația Vadon” a organizat în 
colaborare cu alții și „Galopiada Secuiască”, la care, conform estimărilor, au participat 30.000 
de persoane. La final, aș dori să menționez că asociația trece printr-o perioadă de 
transformare, sperăm ca până la cea de a doua jumătate a anului să putem obține statutul de 
asociație de utilitate publică. Mulțumesc frumos și răspund la întrebări, dacă există.” 
  Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru acest raport detaliat. Are cineva observații, comentarii? Dl. consilier Bálint!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru cuvântul 
acordat. Cunosc activitatea asociației. Am citit raportul, știm bine că au și din ce să se 
organizeze dar o fac bine, este un raport frumos, eu nu pot decât să le felicit! Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă există observații? Dacă nu, vă rog să votăm despre aprobarea raportului!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Acum îl rog pe dl. Miklós Zoltán să prezinte activitatea Asociației Club Sportiv 
“SEPSI-SIC” pentru anul 2016.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea Asociației Club 
Sportiv “SEPSI-SIC” pe anul 2016. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Raportul 
Asociației Club Sportiv “SEPSI-SIC” pentru anul 2016 a fost înregistrat la membrii fondatori, 
la Administrația Locală din Sf. Gheorghe, la Consiliul Județean Covasna și la TEGA SA la 
data de 20 ianuarie. Raportul de activitate conține pe de-o parte date numerice, pe cealaltă 
parte cele mai mari importante realizări și rezultate ale anului 2016. Dintre acestea aș 
menționa pe scurt câteva: în cadrul asociației avem două departamente de specialitate: de 
handbal feminin și de baschet feminin. În ceea ce privește departamentul de baschet feminin: 
există grupuri de copii aflate sub îndrumare de specialitate, avem un grup „baby” și un grup 
„mini” (acestea sunt denumirile lor oficiale) și cu acești copii participăm în fiecare an la 
campionatul național. În anul 2016, acest campionat a fost organizat în timpul verii, la 
Mangalia, în cadrul unei competiții de două săptămâni, unde copii mai mici au ajuns la locul 4 
din 33 de echipe iar copii mai mari au ajuns la locul 14 din 39 de echipe. În plus, există două 
echipe de adulți în cadrul departamentului de specialitate: avem o echipă de Liga II, unde 
jucătorii locali au posibilitatea de a concura, această echipă a obținut locul doi într-o 
competiție cu mulți participanți, sunt pe locul doi în clasamentul național, și marea realizare a 
fost cea a echipei „mari”, care joacă în competițiile Ligii Naționale. În anul 2016, pentru 
prima dată în istoria orașului nostru de 550 ani, o echipă a obținut titlul de campion național și 
am reușit să accentuăm acest succes și prin câștigarea „Cupei României”, deci echipa noastră 
feminină de baschet în categoria „senior” a câștigat practic toate titlurile posibile din 2016. La 
sfârșitul anului 2016 am fost deja la mijlocul unui nou sezon al campionatului (am ajuns la 
sfârșitul primei părți din sezonul 2016-2017) și la sfârșitul anului echipa se afla pe primul loc 
al clasamentului. În ceea ce privește departamentul de handbal feminin: în anul 2016 am 
încheiat primul campionat. Aveam în mare parte jucători locali și din zonă. Obiectivul a fost 



 

acela de a forma o echipă. Echipa a terminat la mijlocul clasamentului. Fiind primul nostru 
sezon, suntem mulțumiți de rezultate. Întrebarea este dacă, în cursul următorilor ani, vom 
reuși sau nu să întărim activitățile acestui departament de specialitate în cadrul asociației? La 
meciurile echipei de baschet există în medie 1000 de spectatori, ceea ce înseamnă că suntem 
pe primul loc în clasamentele de acest tip. Ca în fiecare an, am avut grijă și de activitățile 
extra-sportive, am vizitat școli pentru promovarea stilului de viață sănătos, a sportului și a 
baschetului, am efectuat activități cu scop caritativ, care se manifestă mai ales sub forma 
cadourilor, iar aceste cadouri făcute de spectatori înainte de Crăciun au fost trimise caselor de 
copii. Eu cred că, pe lângă rezultatele sportive, meciurile din orașul nostru sunt adevărate 
experiențe colective, deci activitatea asociației are și scopul formării unei comunități. Câteva 
date numerice. Raportul conține date numerice de la sfârșitul lunii noiembrie, deoarece la 
întocmirea raportului nu am avut încă la dispoziție datele din luna decembrie. La momentul 
respectiv, asociația a realizat venituri proprii de aproape 180.000 de lei. La sfârșitul lunii 
decembrie, această sumă a ajuns la 230.000 lei, iar nivelul cheltuielilor la sfârșitul lunii 
noiembrie a fost în jur de 2.000.000 lei. Pentru bugetul anual, Administrația Publică Locală a 
Municipiului Sf. Gheorghe a contribuit cu o cotizație de 900.000 lei. În calitate de director al 
consiliului de administrație al asociației, Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și sunt 
convins că atât Administrația Publică Locală a Municipiului Sf. Gheorghe cât și TEGA SA și 
Consiliul Județean Covasna vor sprijini în continuare activitatea asociației. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru acest raport. Are cineva observații, comentarii? Dacă nu, eu aș menționa, nu 
știu dacă are legătură dar probabil că da pentru că este vorba despre activitatea echipei de 
baschet. Ca un spectator al meciurilor de baschet, eu aș dori, ca în cazul unor meciuri cu 
victorie sigură, antrenorul să le ofere mai multă posibilitate și jucătorilor locali tineri, 
deoarece, de multe ori, se vede că ei ar avea nevie neapărat nevoie de așa ceva, pentru că 
altfel nu se pot dezvolta. Aș dori ca numele lor să nu apare doar pe lista jucătorilor. 
Mulțumesc frumos. Și dl. primar are o observație.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Pe de-o 
parte sunt perfect de acord cu propunerea d-lui consilier József Álmos și mă oblig ca în anii 
următori să formulez clar această cerință față de antrenorul și conducerea clubului. Pe de altă 
parte, felicitări pentru rezultate și sperăm că și următoarea generație este în curs de formare și 
vom ajunge ca în Arena Sporturilor din Municipiul Sf. Gheorghe să vedem mai multe 
baschetbaliste locale. Mulțumesc frumos și felicitări încă o dată.”  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Să votăm pentru aprobarea raportului d-lui Miklós Zoltán.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate de voturi.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. 
 PUNCTUL VI de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
către Asociația “Asociația Vadon” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul I al 
anului 2017. Prezintă d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deocamdată propunem spre 
aprobare bugetul din primul semestru al anului 2017. Cotizația municipiului este de 301.106 
lei”.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă există observații, propuneri? Dacă nu, aș dori să menționez că prima comisie de 
specialitate a aprobat proiectul cu o singură abținere iar comisia a cincea a acceptat proiectul 
cu unanimitate de voturi. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 34/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 



 

frumos. S-a acceptat.  
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2016. Prezintă dl. primar”. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Anul trecut 
am avut mai mult noroc, deoarece la 1. februarie am putut aproba deja bugetul pentru anul 
2016. Atunci aveam venituri și cheltuieli în valoare totală de 133.306.660. Această sumă a 
fost ulterior modificată de mai multe ori până la data de 31 decembrie 2016 și am înregistrat 
venituri în valoare totală de 151.365.510. La sfârșit, am putut contabiliza venituri în valoare 
de 141.074.874 și cheltuieli în valoare de 139.588.245. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă există observații, comentarii, întrebări? Dacă nu, prima și a cincea comisie a 
avizat proiectul de hotărâre. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 35/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. S-a acceptat cu unanimitate de voturi.  
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului 
organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport hârtie, valabile fără 
semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea 
mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale. O rog pe d-
na viceprimar să ne prezinte”. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Prin modificarea legislației 
avem posibilitatea de a pune la dispoziția contribuabililor și în format electronic anumite 
documente cuprinse în hotărâre guvernamentală. Direcția noastră financiară propune două 
soluții: transmitere prin fax, respectiv transmitere prin e-mail. În acest scop, persoanele 
juridice trebuie să aibă semnătură electronică iar persoanele fizice, la depunerea declarațiilor, 
pot menționa adresa de email sau numărul de fax la care ele ar dori să primească aceste 
informații în baza cererilor depuse”. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă există observații? Dacă nu, prima și a cincea comisie a avizat proiectul de 
hotărâre. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 36/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „S-a acceptat. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea actului constitutiv al Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe. Îl rog pe dl. 
viceprimar să ne prezinte”. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Urban-Locato S.R.L a 
solicitat să completăm activitățile stipulate în actul constitutiv cu încă patru activități. 
Propunem să votați”.   
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Există observații? Prima comisie a acceptat proiectul. A cincea comisie a aprobat 
proiectul cu următoarea propunere de modificare: la punctul 9002 să fie completat cu cuvântul 
„artistic”. Deci să fie introdus cuvântul „artistică”. Să votăm despre această completare.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Iar acum să 
votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 37/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Am terminat și 
acest proiect.  
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație 
publică a imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniul privat al 



 

Municipiului Sfântu Gheorghe. În rog pe dl. primar Árpád-András să ne prezinte”. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Cu câțiva 
ani în urmă, Administrația Locală a Municipiului Sf. Gheorghe a achiziționat „Hotelul 
Bodoc”. Concepția noastră a fost ca în ciclul de finanțare UE 2014-2020 să reușim să atragem 
fonduri europene pentru renovarea imobilului. Acum, când putem vedea cam 95-99% din ce 
se poate și ce nu se poate obține, am înțeles că nu putem atrage fonduri europene pentru 
renovarea „Hotelului Bodoc”, de aceea, ca un prim pas, anul trecut am încercat să găsim un 
antreprenor care să renoveze imobilul împreună cu Administrația Locală. A fost o singură 
entitate interesată, care a și depus cerere, însă, după negocierile purtate între comisia 
desemnată de Administrația Locală și reprezentanții firmei, reprezentanții firmei au ajuns la 
concluzia că în colaborare cu Administrația Locală, dacă există fonduri publice, chiar de un 
singur euro, există riscul ca atribuirea contractelor să se desfășoare conform altor proceduri 
respectiv vor fi expuse în mod continuu vizitelor organelor de verificare, de aceea, comisia a 
formulat propunerea de a încerca să vindem imobilul. Acesta este obiectul prezentului proiect 
de hotărâre. Am evaluat imobilul, acesta valorează 826.000 euro. Noi recomandăm ca prețul 
de pornire să fie de un milion de euro, respectiv să stabilim o garanție în valoare de 500.000 
euro, care se va restitui companiei care achiziționează imobilul în cinci rate. Prima rată de 
100.000 euro se va restitui atunci când compania va avea autorizația de construcție emisă, a 
doua rată se va restitui atunci când fațada clădirii este gata. A treia rată de 100.000 euro se va 
restitui atunci când acesta obține autorizația de funcționare, a patra rată de 100.000 euro se va 
restitui atunci când clădirea funcționează ca hotel deja de un an iar ultima rată de 100.000 
euro se va restitui atunci când clădirea funcționează deja de cinci ani ca hotel. Există câteva 
propuneri de modificare, cred că din partea comisiei economice, pe care Dl. președinte le va 
citi. Eu aș formula doar o singură propunere de modificare: în caietul de sarcini, la punctul 12, 
în ultima propoziție acum apare așa, citez: Autoritatea Publică Locală „își rezervă dreptul să 
procedeze la anularea rezultatului licitației fără nici o obligație de a despăgubi câștigătorul 
licitației”. Iar modificarea ar fi să formulăm astfel: „își rezervă dreptul să procedeze la sistarea 
procedurii respectiv la anularea rezultatului...”. Deci am introduce în plus „sistarea 
procedurii”, care se referă la cazul în care, în cursul procedurii, apare o posibilitate despre 
care încă nu știm nimic, de exemplu, în trei săptămâni, la programul regional operativ, se va 
anunța totuși un concurs cu fonduri europene pentru oraș și, în acest caz, să avem posibilitatea 
de a opri procedura. Mulțumesc frumos. Să citiți propunerile comisiei economice” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Să votăm despre propunerea dlui primar!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit).  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Am acceptat. În 
rog pe dl. Debreczeni László să facă observațiile dorite.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am 
modificat două lucruri și am acceptat un lucru. Prima modificare a fost corectarea unei greșeli 
din paragraful 2, unde scria că „prețul de pornire să fie de un milion de euro + TVA”, am 
modificat la „un milion de euro fără TVA” și tot conform acestei idei am propus ca în 
preambulul proiectului de hotărâre să se introducă acel articol de lege, în baza căruia această 
vânzare se va efectua de către Administrația Locală fără TVA, deci este vorba despre o 
vânzare fără TVA. Am solicitat introducerea acestui articol în preambulul proiectului de 
hotărâre. Următoarea modificare este la articolul 4, la prețul caietului de sarcini, am 
considerat că, la vânzarea unui imobil atât de important, să propunem o sumă considerabilă, 
deci suma de 500 de lei în loc de 50. La final, în regulament, rubrica pentru suma garanției nu 
a fost completată, care, tot din cauza valorii mari a imobilului, recomandăm să fie de 10.000 
de lei. Desigur, persoanele, respectiv firmele care nu vor câștiga licitația, vor primi înapoi 



 

această garanție. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Trei comisii au evaluat în detaliu acest proiect de hotărâre. La comisia economică, Dl. 
Debreczeni ne-a prezentat deja cele patru propuneri de modificare, comisia a doua l-a acceptat 
cu unanimitate de voturi, în comisia a cincea avem o propunere de modificare: ca în caietul de 
sarcini, punctul 7.2, litera d) să fie scos următoarea expresie: „la termenele stipulate”. Să 
votăm la rând despre fiecare propunere. Deci propunerea comisiei economice, modificarea la 
punctul 2: „un milion de euro fără TVA”. Să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit).  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Urmează introducerea paragrafului cu vânzare fără TVA în preambul. Să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit).  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. La punctul cinci din caietul de sarcini: ca garanția de participare să fie de 10.000 lei. 
Să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit).  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. La articolul patru, caietul de sarcini să fie de 500 de lei. Să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit).  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Acum din 
partea comisiei a cincea: articolul 7.2, litera d să fie scos următoarea expresie: „la termenele 
stipulate”. Să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit).  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Aș menționa că 
d-na viceprimar nu a votat în cadrul primei comisii. Să votăm proiectul de hotărâre în 
ansamblul său.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics Éva-
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 38/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.):  
 ”PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de administrare asupra unui imobil domeniu public al municipiului Sfântu 
Gheorghe, în favoarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”. Se acordă 
cuvântul d-lui viceprimar Toth-Birtan Csaba”. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba despre soarta 
clinicii TBC. Practic se prelungește administrarea curentă a clădirii până când acesta își va 
executa prezenta ei funcție”. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Există observații, întrebări? Prima și a cincea comisie au avizat proiectul. Să votăm și 
despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 39/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „S-a acceptat. 
 ”PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
Contractului de concesiune nr. IN. 3538/16.06.2004 între cedentul GENERAL 
INVESTMENT S.R.L. și cesionarul TRIOL BSC S.R.L. Se acordă cuvântul d-lui viceprimar 
Toth-Birtan Csaba”. 



 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Deci între două companii s-a 
încheiat un contract de vânzare-cumpărare pentru un imobil. Din terenul de sub imobil, o 
suprafață de 109 m2 constituie proprietatea Administrației Publice Locale și, prin acordul 
vânzătorului, noi îl oferim cumpărătorului terenul în concesiune.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Prima și a cincea comisie au avizat proiectul. Există observații, întrebări? Dacă nu, să 
votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 40/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos.”  
 ”PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcțiilor pe terenurile 
alăturate. Se acordă cuvântul d-lui viceprimar Toth-Birtan Csaba”. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba despre spații 
publice din fața blocurilor, folosite ca trotuare și scări de anumite companii și întreprinderi. 
Consiliul a dat aceste suprafețe în concesiune. Solicităm prelungirea contractelor de 
concesiune până la sfârșitul anului 2022”. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre a fost avizat de prima, a treia și a cincea comisie. Există 
observații, comentarii? Dacă nu, să votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 41/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. S-a acceptat. 
 ”PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitație publică deschisă a unui spațiu comercial existent în imobilul proprietatea publică a 
municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 1. Se acordă cuvântul d-lui 
viceprimar”. 
  Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a eliberat un spațiu 
comercial de 51,41 m2 sub Colegiul „Székely Mikó” și dorim să îl dăm în continuare în chirie, 
prin scoatere la licitație publică”.   
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Și acest proiect 
a fost avizat de cele trei comisii cu unanimitate de voturi. Există observații, comentarii? Dacă 
nu, să votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 42/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Da, s-a 
acceptat.” 
 ”PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui act 
adițional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 privind spațiul cu destinația de cabinet 
medical de familie situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78. Se acordă 
cuvântul d-lui viceprimar”. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Dorim să prelungim cu un an 
contractul pentru clinica Dnei doctor Balogh Darkó Veronika. Este vorba despre un spațiu de 
68,45 m2”.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Prima și a cincea comisie au avizat proiectul. Există observații, întrebări? Dacă nu, să 
votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 43/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos.  
 ”PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 



 

nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial 
„SEPSIIPAR”. Se acordă cuvântul d-lui primar Antal Árpád”. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Dorim 
modificarea H.C.L. nr. 209/2016, în sensul ca fiecare ofertă de investiție să fie evaluată de o 
comisie de cinci membri. Dintre aceștia, doi membrii se vor numi de către Consiliul Local, 
membru al comisiei este și primarul Municipiului Sf. Gheorghe sau o persoană numită de 
acesta, un membru va fi numit de administratorul parcului și ultimul membru va fi numit de 
Camera de Industrie și Comerț. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Prima și a cincea comisie au avizat proiectul cu unanimitate de voturi. Există 
observații, întrebări? Dacă nu, să votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 44/2017.
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „S-a acceptat. 
 ”PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe 
teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.” Prezintă 
dl. primar”. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Vom 
modifica regulamentul în patru aspecte. Primul se referă la autovehiculele părăsite. Încercăm 
să clarificăm termenul de autovehicul părăsit, ca ele să fie cât mai ușor de ridicat din spațiile 
publice. Al doilea se referă la articolul 44 privind întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri. Al 
treilea aspect este despre utilizarea spațiilor de joacă și ale echipamentelor sportive din 
spațiile publice, iar cel de-al patrulea se referă la faptul că, dacă cu șase luni înainte de 
renovarea unei străzi, Administrația Locală va notifica proprietarii despre intenția acesteia, 
atunci după renovarea străzii respective nimeni nu va mai putea solicita desfacerea statului de 
asfalt timp de cinci ani. Dacă există asemenea solicitări, solicitantul va suporta cheltuielile 
pentru reaplicarea stratului superior pe întregul tronson. Acest aspect este important pentru că 
s-a întâmplat de multe ori să renovăm o stradă, cineva să cumpere acolo un teren și după o 
lună să vină la Administrația Locală solicitând instalarea conductelor de gaz, sistemului de 
aprovizionare cu apă sau a celui de canalizare și solicitând desfacerea stratului de asfalt. 
Conform regulamentului anterior, persoana respectivă a fost obligată să achite numai 
cheltuielile pentru refacerea porțiunii afectate dar o stradă cu asfalt desfăcut nu va fi niciodată 
ca una nouă. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Deci dl. primar a vorbit despre modificarea deciziei originale, acesta fiind scopul 
prezentului proiect de hotărâre. În plus, la comisiile de evaluare au mai venit câteva propuneri 
de modificare, care au fost și ele acceptate de comisiile de specialitate. Aș dori să citesc aceste 
propuneri în limba română. Comisia a cincea a făcut următoarele propuneri: „Art. 1, alin. 
(1.1): introduce o nouă liniuță care cuprinde: autovehiculul are numere de înmatriculare 
nevalabile, nu are plăcuțe cu numărul de înmatriculare, nu are evidențiate la vedere date care 
să permite identificarea proprietarului. Să votăm despre aprobarea acestei modificări.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Urmează o propunere care face ca formularea proiectului de hotărâre să fie mai clară. 
„În loc de liniuțe să fie folosite litere.” Deci să se folosească litere pentru referință. Să votăm 
despre acceptarea modificării” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Articolul 10 din H.C.L. nr. 241/2013 se abrogă. De se va elimina. Să votăm despre 
acceptarea acestei modificării” 



 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Acestea au fot modificările propuse de comisii. Acum să votăm proiectul de hotărâre 
în ansamblul său.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 45/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. 
 ”PUNCTUL XVIII 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 dl. primar 
Antal Árpád-András”. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Anexele I 
și II ale proiectului de hotărâre includ caietul de sarcini și celelalte informații relevante. Mai 
multe nu vă pot spune. Dacă cineva are întrebări, atunci încerc să vă răspund. ” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Da, există 
observații, întrebări? Dacă nu, să votăm.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 46/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. 
 ”PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr. 3/2016 la Contractul de parteneriat, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, 
Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu 
Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după 
școală”. Prezintă d-na. viceprimar Sztakics Éva-Judit”. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am modificat programul 
„afterschool” de la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” cu o hotărâre anterioară a Consiliului, 
astfel încât masa pentru copii să nu mai fie cumpărată de la o companie de catering ci să fie 
pregătită de grădinița „Árvácska”. Această soluție oferă posibilitatea de a face economii la 
cheltuieli, astfel, din suma disponibilă se poate asigura pentru copii încă o masă, deci nu 
pentru 4 ci pentru 5 zile pe săptămână. Propunem această modificare spre vot. Deci pentru 
aceeași sumă, copii care participă în acest program vor primi într-o săptămână 5 mese în loc 
de 4.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Trei comisii de specialitate au avizat proiectul cu unanimitate de voturi. Există 
observații, întrebări? Dacă nu, să votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 47/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.):  
 ”PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Direcția de Asistență Comunitară şi Serviciul de Ajutor Maltez în 
România în vederea organizării proiectului „Femeia, ca șansă” pentru sprijinirea femeilor din 
zona “Őrkő” în realizarea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în 
asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie. Prezintă tot d-na viceprimar 
Sztakics Éva”. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Acest program funcționează 
cu succes din 2014. Am dori să mai fie valabil pentru încă trei ani. De fapt, experții discută cu 
aceste femei din zona “Őrkő” despre planificarea unei familii, discută probleme ale creșterii 
copiilor, aspecte gospodărești, prezintă criterii de igienă. Programul include și o tabără în 
valoare de 2500 lei/an și am mai sprijini acest program și cu câte 11.247 lei în fiecare lună. 
Contabilitatea și parteneriatul se vor face cu Direcția de Asistență Comunitară.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 



 

frumos. Și acest proiect a fost avizat cu unanimitate de voturi din partea comisiilor. Există 
observații, întrebări? Dacă nu, să votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 48/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.):  
 ”PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația de Tineret “ECOU” 
în vederea finanțării şi organizării a programului “City of Debate 1.1”. Prezintă Dl. 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Contractul de asociere s-ar 
încheia pentru finanțarea comună a programului “Saint George City of Debate 1.1”. Valoarea 
totală a proiectului este de 83.670 lei, din care Municipiul Sf. Gheorghe a asumat achitarea 
sumei de 30.000 de lei”.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Și acest proiect 
a fost avizat cu unanimitate de voturi de trei comisii de specialitate: de prima, de a patra și de 
a cincea. Există observații, întrebări? Dacă nu, să votăm și despre acest proiect.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Sztakics Éva-Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 49/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos.  
 ”PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfășurarea evaluării finale al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Contractul managerului 
Dulányi Aladár expiră, de aceea, pe lângă evaluarea anuală obișnuită, vom organiza și 
desfășura și o evaluare finală, care va avea loc în luna aprilie. Dacă managerul va primi o notă 
peste 9, atunci va avea posibilitatea de a obține un nou mandat, desigur, cu depunerea 
candidaturii conform regulamentului nostru”. 
 JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim frumos. Și acest proiect a fost 
avizat de comisiile de specialitate. Dacă nu există observații, să votăm  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 50/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos.  
 ”PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Următorul 
președinte va fi Kelemen Szilárd-Péter, iar, în cazul absenței sale, Kolcza István. Să votăm și 
despre următorul președinte.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 51/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos.  
 ”PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare str. Dealului”. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Propunem pentru aprobare 
datele economice și tehnice privind renovarea Străzii Dealului. Valoarea totală a investiției a 
fost de 3.158.291 lei, din care valoarea lucrărilor de construcții-instalații a fost de 2.623.525 
lei. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Acest proiect a fost avizat de trei comisii de specialitate. Să votăm.” 



 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 52/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. 
 ”PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sf. 
Gheorghe și fundația „MENS SANA” și SEPSI REKREATÍV S.A. în vederea punerii în 
funcțiune și exploatării unui patinoar artificial mobil în Municipiul Sfântu Gheorghe. Dl 
primar, vă rog să prezentați.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Lucrurile 
merg foarte repede, contractul de asociere se va încheia între Municipiul Sf. Gheorghe prin 
Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe, fundația „MENS SANA” și SEPSI 
REKREATÍV S.A.. După cum se știe, municipiul nostru va primi patinoar artificial mobil cu 
finanțare din Ungaria, prin fundația „MENS SANA”. Acest patinoar se va amplasa temporar 
în parcarea Arenei „SEPSI SPORT”, după care se va muta definitiv pe un teren care aparține 
de fundație. Am încheiat un protocol cu ACI CLUJ SA, compania care va efectua lucrările de 
construcții și ele sunt de acord ca patinoarul să fie amplasat temporar, până la sfârșitul lunii 
martie sau până la inaugurarea arenei în parcarea din fața acesteia. Mulțumesc frumos.  
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Există observații? Legat de acest proiect, să votăm și despre cine va fi reprezentantul 
municipiului. Îl recomandăm pentru acest post pe dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. Vă rog să 
vă exprimați opinia prin vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Acum să votăm privind întregul proiect de hotărâre”.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 53/2017. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Am terminat. 
Are cineva observații, propuneri? Dacă nu, Vă mulțumim pentru prezență, să aveți o zi 
frumoasă!” 
 
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 29 iunie 2017. 
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