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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 09 ianuarie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – Coşeni, Vaszi 
Etelca-Chilieni, lipsind: 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. 3/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): ”Bună ziua! La 
mulți ani tuturor. Salut cu drag în noul an pe doamnele, domnii consilierii, presa și pe cei 
prezenți la ședință. Pe Ordinea de zi a ședinței de azi se află două puncte și diverse. Are 
cineva ceva de adăugat în legătură cu Ordinea de zi? Dacă nu, vă rog să votați despre 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Cserey 
Zoltán, József Álmos). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile situate în strada Gábor Áron nr. 18 domeniu public al 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): ”Mulțumesc frumos. 
La o ședință anterioară, în decembrie am aprobat un studiu pentru reabilitarea fostului 
Liceu „Kós Károly”. Aș dori să reamnitesc colegii că de fapt este vorba de clădirea 
principală, sala de sport, clădirea din dreapta imobilului, respectiv reabilitarea curții. Este 
deja știut, am spus faptul că acolo vrem să înființăm o școală cu clasele 1-4. Avem un 
studiu conform căreia învățământul teoretic este aglomerat în orașul nostru. De fapt în 
imobilul din colțul străzii Kriza János, într-un imobil funcționează 3 instituții: Csipike, 
Mikes și clasele 1-4 ale liceului Mikó. Acest lucru nu este normal nici conform legii 
învățământului. Deci neapărat trebuie înființată o școală primară, astfel trebuie pus la locul 
lui și să se facă accesabil în orașul nostru. S-a părut că această investiție trebuie făcută din 
surse proprii, dar la sfârșitul lunii decembrie am fost la Alba Iulia la o conferință legată de 
Axa 10, care deja este deschisă și în perioada 4 ianuarie și 4 mai se pot depune proiectele. 
Atunci s-a clarificat ca în cazul în care este vorba de învățământ primar putem depune 
proiectul, dar condiția este ca această clădire, care va fi reabilitată, trebuie să aparțină unei 
instituții. De aceea am decis ca să propunem consiliului că datorită faptului că deja am 
predat internatul și cantina liceului Mikó, atunci liceul Mikó să fie acea instituție și clasele 
liceului Mikó să se mute după renovare în clădirea de pe str. Gábor Áron. Această 
propunere nu vine din partea liceului Mikó și nici la cererea lui, de fapt este cererea 
directorului liceului Mikes Kelemen, deoarece așa s-au înțeles cele două școli. În cazul în 
care clasele 1-4 s-ar muta în clădirea de pe str. Gábor Áron, atunci în clădirea de pe str. 



 

Kriza János s-ar muta clasele 1-4 ale liceului Mikes Kelemen. Astfel liceul Mikes ar avea 
clase corespunzătoare, deoarece la etajul internatului sunt amenajate sălile pentru clasele 1-
4, care nu sunt deloc corăspunzătoare pentru copii mici. Nu sunt mulți bani pe această axă, 
dar ne grăbim să depunem proiectul, deoarece astfel șansele sunt mai mari pentru a obține 
finanțare. Din acest motiv vă rog să sprijiniți această hotărâre, ca să putem trimite cât mai 
repede către Ministerul Învățământului pentru a obține acordul lor pentru a putea depune 
proiectul în cursul acestei luni.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Dorește cineva să ia cuvântul? Dl. Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc pentru cuvânt. Am 
ascultat cât de înghesuiți sunt elevii liceului Mikó în clasele actuale, dar între timp uităm 
de decizia iresponsabilă luată acum un an, conform căruia elevii școlii Kós Károly stau 
înghesuiți într-o altă clădire. Între timp păzim și încălzim clădirea goală din centrul 
orașului. Încă nu am văzut nici un efort ca această situație să fie rezolvată. Se poate da o 
clădire de la o școlă la alta, ceea ce se și poate motiva. Ba chair în unele cazuri se poate 
sprijini, dar nu în așa fel, ca situația altora să fie neglijată. Noi considerăm că soluția adusă 
acum un an nu este una corectă. Consiliul Local cu această comasare a reușit să salveze 
două salarii: cea de director și cea de contabil șef și multor copii au cauzat dificultăți, iar 
părinților supărare și durere. Deci nu vom sprijini această hotărâre până când nu se va naște 
o rezolvare satisfăcătoare și pentru noi, în cazul întreținerii școlii Kós Károly. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. D-na 
viceprimar răspunde.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): „Trebuie spus faptul 
că am luat decizia aceea cu școala Kós Károly pentru că abia se atingea efectivul de 300. În 
clasele primare ale liceului Mikó sunt 490 de elevi. Deci nu e indiferent dacă dăm un 
imobil pentru copii de două ori mai mulți, sau nu. V-aș reaminti că un copil din 
învățământul primar are nevoie de mai multă mișcare, decât de exemplu un copil dintr-o 
școală profesională, astfel trebuie asigurate curte, teren. Deloc nu consider că elevii din 
școala Kós Károly ar fi înghesuiți, deoarece învață în clase renovate și luminoase în str. 
Fabricii. Totodată în școala Puskás Tivadar funcționează cabinete de specialitate astfel unii 
elevi se duc acolo la școală. Eu am discutat cu directorul școlii și mi-a spus că nu au 
probleme cu spațiile. Vă reamintesc, și la o următoare ședință va fi pe Ordinea de zi, faptul 
că fostul director al școlii Kós Károly a inițiat învățământul dual într-o clasă cu 30 de elevi 
în așa fel încât firma cu care am încheiat contractul nu a plătit nici o zi bursa aferentă 
învățământului dual și acum are rugămintea să fim de acord cu o modificare în contract în 
care ar fi precizat faptul că dacă starea economică nu permită firmei finanțarea atunci se va 
anula contractul. Așa am înființat clase pentru școala Kós Károly de învățământ dual, încât 
practic firma din prima zi, în prima lună nu a plătit nimic. În sensul acesta eu consider că 
decizia și propunerea noastră este una corectă. Dacă am înțeles bine și reprezentanții 
Partidului Popular Maghiar din Transilvania au fost de acord ca, complexul de clădiri de 
unde a fost mutată școala Kós Károly este prea mare pentru efectivul de elevi. Iar acum 
este vorba de imobile și nu de personalitatea juridică a instituțiilor. Deci am dori să folosim 
clădirile noastre rațional. Aș mai adăuga faptul că în județ am dori să înființăm...De fapt 
deja este înființat, în rețeaua școlară este inclus centrul de excelență, dar nu a primit 
finanțare pentru posturi și de aceea nu funcționează. Ne străduim ca din septembrie să 
funcționeze și în județul nostru, datorită faptului că acum internatul și cantina sunt în 
administrarea liceului Székely Mikó, acestea ar putea îndeplini funcția respectivă, ca fiind 
săli libere ale școlii după amiază sau în weekend.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. Dl. 
Bálint Iosif are cuvântul.” 



 

 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc pentru cuvânt. Eu 
consider că noi am încercat tot, chiar și înainte de proces, ca statutul juridic al școlii Kós 
Károly să fie păstrat. Și acum am dori acest lucru, și procesul are ca miză acest lucru. Nu 
ne opunem faptului ca sălile să fie folosite în alte scopuri, dar totodată am observat că în 
ultimul timp singura metodă pe care o putem folosi împotriva fracțiunii compusă din peste 
2/3, dacă câteodată când se poate, să o constrângem, sau să ne exprimăm protestul prin 
votul împotrivă. Deci dumneavoastră sunteți aproape cu toții prezenți și dacă cineva 
consideră că nu este ilegal votul, poate să repete ”uciderea de școală” pe care a făcut-o și 
acum un an. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.r.): ”Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier RODICA PÂRVAN (lb.r): ”Mulțumesc. De când a intrat acest 
proiect inițial, acest proiect de hotărâre cu desființarea Liceului Tehnologic „Kós Károly”, 
eu nu am fost de acord, ca om al învățământului. Am 40 de ani în învățământ și mă doare 
învățământul în general. Atunci când se întâmplă ceva am un altfel de aplecare asupra 
acestor probleme. D-na Sztakics probabil a uitat că este tot om al învățământului, sau nu se 
mai consideră om al învățământului, dar nu știu cum vă priviți dumneavoastră din când în 
când... Așa când am întrebat cine sunt eu, așa cum se întreabă fiecare om, când dați acordul 
pentru desființarea unei școli. Iar directorii școliilor care primesc acest cadou sunt cam în 
aceeași situație. Eu o consider un cadou otrăvit, acest cadou primit pentru cele două școli. 
Dacă eu aș fi fost director la una din cele două școli, care primesc acest cadou nu așa mi-aș 
fi rezolvat problema, chiar dacă dl. Bálint era pentru acest proiect, eu aceleași lucru l-aș fi 
susținut. Mă doare atunci când se desființează o școală, cu atât mai mult cu cât știu, că nu 
este ultimul act. Ochii sunt și pe alte școli din municipiu, știm bine acest lucru. Mă și mir 
că nu s-a întâplat anul acesta. Probabil că se amână un an un proiect pentru alte școli din 
oraș. Știm bine la ce mă refer. Probabil că nici acolo nu vor fi elevi, sau probabil că și 
acolo se gândește să mai facă cadouri cine știe cui și cine știe ce, dar eu consider că nu este 
normal așa ceva. Ani de zile dacă privim în urmă în istorie s-a luptat ca să înființăm școli, 
peste tot, să deschidem mintea copiilor. Acum desființăm școli. Am rămas fără meseriași, 
căutăm un meseriaș... Trebuie să trecem prin 3 ca să ne rezolve problema, măcar unu din 
ei. Am desființat o școală pentru că am refuzat să găsim o soluție. Vreau să vă pun o 
întrebare, o întrebare simplă... Dacă Kós Károly avea elevi nu era problema aceasta? Știu 
ce înseamnă să nu ai elevi într-o școală și m-am luptat 20 de ani cu această problemă, să 
lupți pentru fiecare elev care vine, sau care vrea să plece. Dar dacă Kós Károly nu avea? 
Avea elevi, așa cum avea pe vremuri și situația era aceeași: elevii nu încăpeau nici în Mikó 
și nici în Mikes, ce s-ar fi întâmplat? Trebuia totuși găsit o soluție. Această soluție putea fi 
căutată, și poate că merita să se lupte pentru ca această școală să se mențină. Am asistat la 
desființarea școlii Perspektiva, care parcheta, faianța și așa mai departe. Și atunci m-a durut 
că s-a desființat școala, că ea s-a topit în Kós Károly. Acum iată că a venit rândul lui Kós 
Károly să se topească în Puskás Tivadar și celelalte. Conform principiului, eu nu abzic de 
la principiu. Dacă odată am zis da, e da, dacă am zis nu, e nu. Nu am jumătăți de măsură. 
Voi vota până în pânzele albe împotriva unor astfel de proiecte de desființare a școlilor, 
indiferent cum s-ar numi ele. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): ”Mulțumesc. Dl. 
primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): ”Prima dată aș dori să reflectez 
asupra celor spuse de d-na Pârvan. În primul rând probabil nu ați citit acest proiect de 
hotărâre, pentru că dumneavoastră vorbiți de desfințarea unei școli, iar noi vorbim despre 
faptul că o clădire este dată în administrare pentru o școală. Una-i una, alta-i alta. Deci 
acest proiect de hotărâre nu are legătură cu existența sau neexistența a vreunei instituții de 
învățământ, ci se referă la administrarea acelor clădiri. Punct. Despre asta este vorba. Că ne 



 

putem aduce aminte vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, sau de la acest proiect de 
hotărâre la niște decizii anterioare, este corect și putem să le reluăm, putem să le discutăm 
oricât dorim. Ați spus că vă doare învățământul. Pe mine mă doare, d-na Pârvan, că trăim 
într-o țară din care au plecat 5 milioane de oameni din cauza unor politici publice 
dezastruase. Mă doare că trăim întro țară în care se nasc cu 45 % mai puțini copii, ori s-au 
născut anul trecut cu 45 % mai puțin copii, decât în 1990. Deci dacă în 1990 în România s-
au născut 315 mii de copii, anul trecut s-au născut sub 180 de mii de copii. Deci până la 
urmă școala este pentru copii. Dacă sunt copii, sunt școli. Dacă nu sunt copii, nu sunt școli. 
Noi ne-am propus acum un an și jumătate, am spus că în acest ciclu electoral, dacă se poate 
spune așa, vom încerca să facem tot posibilul pentru îmbunătățirea condițiilor în școli. Este 
o prioritate a acestui mandat, dacă doriți și acum un an până la urmă aproape o mie de 
copii din Sfântu Gheorghe, în cele două licee la Mikó și la Mikes își desfășurau activitatea 
și își mai desfășoară și astăzi până rezolvăm această problemă în condiții – să spunem așa – 
neoptime, în condiții în care la Kós Károly erau spații suficiente. Dacă acceptăm ideea ca 
fiecare copil este la fel de important pentru noi în acest oraș, cred că era de datoria noastră 
să facem ceea ce am făcut. Și vreau să subliniez faptul că dacă la Puskás Tivadar 
conducerea instituției de învățământ ne va spune că dorește extinderi, investiții vom face 
aceste investiții, pentru că sunt la fel de importanți cei 300 de copii care s-au mutat de la 
Kós Károly la Puskás Tivadar, la fel de importanți acei 1000 de copii de la Mikes și Mikó, 
copii mici, care ar trebui să învețe în condiții optime și așa mai departe, că mai avem 
probleme de rezolvat în învățământul din oraș. Eu cred că este un pas important, este un 
lucru pe care ni l-am asumat nu pentru că avem 2/3, ci pentru că suntem convinși că este o 
decizie corectă și o decizie care până la urmă va ajuta copii, părinții și nu în ultimul rând 
orașul, pentru că multe lucruri se rezolvă prin aceste mutări. Dacă reușim să facem aceste 
investiții din fonduri europene și mai bine, și eu cred că suntem pe un drum bun din acest 
punct de vedere.  
 (lb.m.): Stimate d-le consilier, eu consider că nu este elegant, ca la începutul anului 
sau pe parcursul anului, sau la sfârșitul anului, să folosiți cuvinte atât de puternice ca 
”ucidere școlară”. Consider că în primul rând trebuie să discutăm despre copii, deoarece 
școliile se referă la copii. Așa cum am spus și anul trecut, nu considerăm că este normal ca 
aproximativ 1000 de elevi să nu-și poată desfășura activitatea într-un mod corespunzător, 
în timp ce pe cealaltă parte sunt clădiri goale. Am dori să spun asta și în limba maghiară: în 
cazul în care la liceul Puskás Tivadar trebuie dezvoltat ceva, investit, sunt sigur că o vom 
face. Și până acum am făcut-o, și o vom face și de acum încolo. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim, d-na 
viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): ”Aș mai dori să spun 
două gânduri. Încă odată vă spun despre ce votăm acum: acea porțiune de imobil, din 
complexul de clădiri de pe str. Gábor Áron, care momentan sunt în administrarea orașului, 
pentru că am plănuit să o renovăm, după care o dăm pentru o instituție de învățământ să 
înființeze clase 1-4. Din corespondența purtată cu Alba Iulia a reieșit faptul că nu putem 
primi finanțare doar dacă este dată în administrarea unei instituții. Din acest motiv a fost 
prezentat azi acest proiect de hotărâre, ca să putem da în administrarea unei școli, după 
care să depunem proiectul. Dacă nu depunem proiectul ar trebui să suportăm cheltuielile 
din fonduri proprii. Este vorba de 2 milioane de euro pentru oraș. Al doilea lucru pe care 
vroiam să accentuez este faptul că la sfârșitul anului trecut am discutat cu directorul școlii 
Puskás Tivadar și din bugetul nostru am alocat o sumă de bani, și după cunoștințele mele a 
și contractat deja un DALI, care ar extinde internatul școlii. Nu este necesar construirea noi 
săli. A făcut un calcul și sunt suficiente clase pentru elevii din Kós Károly, respectiv 
Puskás Tivadar. Internatul trebuie extins. Vom depune proiectul anul acesta la Axa 4. Deci 



 

ne pregătim să tratăm fiecare școală egal. Și după cum a spus și dl. primar copii sunt 
prioritate.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.r.): ”Dl. Cochior acum doriți? 
La diverse. D-na Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier RODICA PÂRVAN (lb.r): ”Am citit proiectul dle primar. Eu 
sunt un elev foarte sârguincios, să știți, totmai pentru că am lucrat în învățământ. Oi avea 
tot felul de defecte dar naivă nu sunt să știți. Naivă nu sunt. Vârsta nu mai cadrează cu 
termenul naivitate. Deci la rădăcina tuturor acestor proiecte... Ați spus problema mai mult 
decât politic și decât în perspectiva viitoarei campanii electorale. A fost minunată 
alocațiunea dumneavoastră. Stăteam și mă gândeam că la Kós Károly veneau ca și la 
Brâncuși bieți elevi din județ, care nu aduceau mare lucru din 4 în 4 ani, pe când... Nu mai 
continui. Deci nu sunt naivă dl. primar, asta vroiam să vă spun. Rădăcina acestei probleme 
stă în desființarea Liceului Tehnologic Kós Károly. Indiferent ce formă îi dăm noi. Deci 
asta vroiam să spun și cu asta închei, ca să trecem la vot, pentru că pierdem vremea, dar vă 
rog încă odată: nu mă credeți naivă. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.r./lb. m.): ”Mulțumim și noi. 
Dacă nu mai sunt intervenții vă rog să votăm despre punctul 1.”  
 Se votează cu 14 voturi pentru, 4 consilieri au votat împotrivă (Bálint Iosif, Cochior 
Andrei, Kolcza István, Pârvan Rodica), 2 consilieri s-au abținut de la vot (Comăneci Liviu-
Vasile, Gheorghe Ion), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 1/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 418/2017 privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în 
intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18. Prezintă d-na 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): ” Trebuie să corectăm 
hotărârea nr. 418, deoarece pentru supraimpozitarea clădirii de pe str. 1 Decembrie 1918 
nr. 18 am aprobat 400%, iar din punctaj reiese 300%. Deci rămâne nivelul de impozitare 
stabilit pentru anul 2017. Azi am verificat din nou calculele Poliției Locale și astfel reise că 
în loc de 400% va fi 300% pentru anul acesta supraimpozitarea clădirii poștei, deoarece 
atât reiese din punctaj.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.r./lb. m.): ”Mulțumim frumos. 
Aveți luări de cuvânt? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre punctul 2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilieri nu a votat lipsind de la vot (Cserey 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 2/2018. 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.r.): ”La diverse s-a înscris dl. 
Cochior.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Eu aș avea o întrebare pentru dl. 
primar, dacă Monumentul Ostașului Român va fi inclus în proiectul din anul 2018?” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): ”Dl. primar Antal 
Árpád.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): ”Răspunsul este scurt: da. Vă 
mulțumesc. La revedere.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Stați așa, că mai am două 
probleme și trebuie să răspundeți. Stați jos. Unde vă grăbiți? Am două întrebări. Suntem în 
anul 2018. S-a terminat retrocedările, care erau în județul Covasna, municipiul Sfântu 
Gheorghe. Dacă s-au terminat împroprietările, cu una este retrocedare, alta este 
împroprietările în municipiul Sfântu Gheorghe. Dacă mai sunt? Mulțumesc. Aștept 
răspunsul.” 
 Doamna secretar al municipiului KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ (lb.r.): ”Pot să vă 
spun, că față de celelalte Unități Administrativ Teritoriale din județul Covasna, municipiul 



 

Sfântu Gheorghe stă foarte bine cu retrocedările în baza Legii fondului funciar. Suntem în 
fază de finalizare a procesului de retrocedare. Mai avem nevoie de o modificare a 
inventarului terenurilor din extravilan. După acea modificare se definitivează inventarul și 
urmează ca ultimii, care ar putea să beneficieze, mă refer la revoluționari, să fie invitați 
pentru alegerea terenurilor respective, pentru a opta pentru terenurile care mai există, spre 
retrocedare. Și cu asta se cam termină procesul de stabilire a dreptului de proprietate în 
cazul revoluționarilor. Sunt două lucruri diferite. Reconstituirea dreptului de proprietate 
pentru cei care au fost proprietari și au fost deposedați în mod abuziv de către statul român, 
respectiv constituirea dreptului de proprietate în baza unor legi speciale, și mă refer aici la 
revoluționari. Dânșii conform prevederilor legale și a poziției ANRP-lui sunt ultimii pe 
listă. Din păcate asta este. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim. La 
revedere.” 
 
 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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