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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – Coşeni, Vaszi Etelca-
Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Magyarosi Imola-Piroska, Székely Kincsö, Tischler 
Ferenc, 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. 42/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba și Sztakics Éva-Judit viceprimarii municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul consilier local CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Stimați 
participanți, reprezentanți ai presei, interesați, începem ședința din data de 25 ianuarie, a 
cărei conducere era sarcina d-lui consilier Vajna László, el urma în ordine alfabetică, dar 
având în vedere faptul că dânsul lipsește, trebuie să votăm pe cineva care să conducă 
ședința. Ar urma dl. Ambrus Zsombor, astfel propun să votăm despre însărcinarea dânsului 
pentru conducerea ședinței.” 

 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Ambrus 
Zsombor, Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 3/2018. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Bună ziua. Salut și 
eu cu drag pe toată lumea. Vă rog să porniți aparatele de vot. Înainte de a vota despre 
Ordinea de zi, vă rog să votăm despre procesele-verbale ale ședințelor anterioare: 
noiembrie, decembrie și prima ședință din ianuarie. Prima dată să votăm despre procesul-
verbal al ședinței extraordinară din data de 6 noiembrie.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Vă rog să votăm procesul-verbal al ședinței extraordinare din 
data de 9 noiembrie.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Urmează procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 23 noiembrie. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Să trecem la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 
de 4 decembrie. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Să votăm procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 



 

15 decembrie.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc. Am aprobat. Să votăm despre procesul-verbal al ședinței ordinare din 
data de 21.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Acum să votăm despre procesul-verbal al ședinței 
extraordinare din data de 9 ianuarie.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Să trecem la Ordinea de zi. Avem 35 de puncte, al 36-lea este 
punctul ”Diverse”. Întreb dacă cineva se înscrie la diverse? În ordine: d-na Sztakics Éva-
Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): ”Mulțumesc frumos. Eu aș 
dori să propun pe Ordinea de zi 5 proiecte de hotărâri. Începând cu D2 până la D6. Este 
vorba de contractul triplu în toate cele 5 cazuri, respectiv între Liceul Tehnologic 
Administrativ ”Berde Áron”, firmele și Consiliul Local, referitoare la învățământul dual. 
Totodată vă rog să fiți de acord, ca înaite de dezbaterea Ordinii de zi, să facem o premiere, 
deoarece orașul Ferencváros, oraș înfrățit, oferă o bursă anuală celor care au performanță 
proeminentă în limba și literatura maghiară. Este vorba de elevi din învățământul general. 
Premiantul este cel din anul trecut, și care acum poate prelua premiul. A sosit premiul din 
Ferencváros, de aceea vă rog să-i înmânăm acest premiu înainte de Ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Bine. Mulțumesc 
frumos. Dl. Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Aș dori să vă anunț faptul 
că punctele 7, 13 și 14 le vom retrage. Totodată aș dori să propun un punct D1, care se 
referă la o asociere cu Asociaţia Crescătorilor de păsări şi animale mici „Trei Scaune”. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Dl. primar Antal Árpád-András.” 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): ”Mulțumesc. Și eu aș dori să 
propun pe Ordinea de zi un punct D7, care se referă la aprobarea cotizației municipiului 
Sfântu Gheorghe pe semestrul I la Asociația “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Dl. consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Aș dori să mă înscriu la punctul 
Diverse. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. D-na Pârvan Rodica, la diverse, dl. Cochior tot la diverse. Mulțumesc frumos. 
Acum să votăm separat despre introducerea pe Ordinea de zi a proiectelor de hotărâri 
prezentate anterior. Cine este de acord cu introducerea pe Ordinea de zi a punctului D1?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Aprobat. Cine este de acord cu introducerea pe Ordinea de zi 
a punctului D2?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Aprobat. Cine este de acord cu introducerea pe Ordinea de zi 
a punctului D3?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 



 

József). 
 „Mulțumesc frumos. Aprobat. Vă rog să votați despre introducerea pe Ordinea de zi 
a punctului D4?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Aprobat. Punctul D5.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Punctul D6, cine este de acord cu introducerea lui pe Ordinea 
de zi?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Cine este de acord cu introducerea pe Ordinea de zi a 
punctului D7?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Acum să votăm despre Ordinea de zi în întregime. Cine este 
de acord?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Acum să votăm despre premiere. Cine este de acord ca înainte de discutarea 
punctului 1 de pe Ordinea de zi să acordăm premiul.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 „Mulțumesc frumos. Am fost de acord. Acum o rog pe d-na viceprimar să predea 
premiul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): ”Orașul nostru înfrățit, 
Ferencváros, de ani de zile monitorizează acei elevi, care în școli gimnaziale au obținut 
rezultate remarcabile la limba și literatură maghiară. În fiecare an, împreună cu inspectorul 
de limba maghiară din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, și cu consultarea 
profesorilor de limba și literatura maghiară din localitate, decidem care este elevul care 
merită aceast premiu. Premiul ”Barabás Samu” este un premiu simplu de 100.000 de 
forinți maghiari. Pentru anul trecut am ales o elevă de la Școala Gimnazială ”Váradi 
József”, Kovács Petra, a cărei apreciere a fost scrisă de către d-na Both Erzsébet, 
profesoară de limba și literatura maghiară, care atrage atenția asupra faptului că eleva are 2 
mari iubiri: literatura, cititul, cărțile iar celălalt este handbalul. Pentru a progresa este 
capabilă să aducă și sacrificii individuale. De multe ori a renunțat la competiții pentru a-și 
dedica timpul literaturii și limbii maghiare. Petra participă regulat la competiții care 
popularizează cititul și literatura, publică regulat în ziarul școlii. Anul trecut la concursul 
de ortografie ”Simonyi Zsigmond” a obținut locul trei la secțiunea județeană. La faza 
județeană a Olimpiadei de literatură și limbă maghiară ”Mikes Kelemen” a obținut locul 
trei, la faza națională a obținut locul doi și a primit și un premiu special. Are o capacitate 
de muncă deosebită. Se poate spune despre ea, că este foarte respectuoasă și respectă pe cei 
care o educă și o ajută pe drum. În numele meu și a Consiliului local o felicit pe Kovács 
Petra. Doresc ca în continuare să înainteze așa de drept pe drumul vieții și îi doresc mult 
succes. Mă gândesc la faptul că exemplul ei poate fi de ajutor și altora, că munca prin 
sacrificiu își produce efectul. O felicităm pe Petra și îl rog pe dl. primar Antal Árpád-
András, să înmâneze florile și diploma fetiței premiată.” (aplauze) 

 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Felicitări, 
mulțumim frumos. Propun să începem lucrările.” 



 

 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea Asociației 
“Asociația Vadon” pe anul 2017. Prezintă: Demeter János, director executiv ”Asociația 
Vadon”. 
 Domnul DEMETER JÁNOS, director executiv ”Asociația Vadon” (lb.m): 
”Stimate domnule primar, stimați viceprimari, stimați consilieri. Vă rog să-mi permiteți ca 
în primul rând să vă prezint activitatea asociației în cifre, pentru că astfel, în primul rând 
este mai clar, și în al doilea rând spune mai mult despre activitatea desfășurată anul trecut 
de către colegii mei de la asociație. Înainte de toate aș spune că anul 2017 a fost cel mai 
reușit an al Muzeului cinegetic. Muzeul a fost vizitat de mai mult de 8700 persoane. Prin 
aceste persoane înțelegem cei care au și cumpărat bilet de intrare. Însă avem și programe 
când expoziția muzeului se poate vizita gratuit. La aceste programe au participat 1964 
persoane. Nu vă citesc separat despre ce evenimente este vorba, dar mă gândesc că se vede 
clar aceste programe. La Concursul Internațional de Fotografie TransNatura, organizat de 
către Asociația Vadon au participat 86 de fotografi din 17 țări, cu 529 lucrări. Nu am scris 
pe slide, dar vă pot spune că în acest timp site-ul Asociației Vadon a fost vizitat de mai 
mult de 3000 de persoane, din circa 70 de țări. Pentru noi este foarte important colaborarea 
cu Inspectoratul Județean Covasna, findcă datorită acestuia foarte mulți copii vizitează 
muzeul. În cadrul programului ”Să învățăm împreună!” 2141 copii de grădiniță și școlari 
mici. În cadrul programului ”Școala altfel” au participat în jur de 771 de copii. În luna 
iunie am organizat la Arcuș a VII-a ediție a întâlnirii Vânătorilor din Ținutul Secuiesc. De 
acest eveniment au fost interesați circa 2000 de persoane. Deși anul trecut nu noi am fost 
organizatorii principali ai Galopiadei Secuiești, am îndeplinit funcția de așa zis 
coorganizator. În mare parte programele cu caii și spectacolul Omul drumului stelar au fost 
organizate de noi împreună cu Ansamblul de Dansuri Trei Scaune în rol principal și cu 
participarea mai multor tineri. Aproximativ 20.000 de persoane au participat la Galopiada 
Secuiească. La Benedekmező am organizat ziua familiei și caii, unde au venit circa 500 de 
persoane. Am organizat 2 tabere ecvestre, care au ținut fiecare o săptămână și la care au 
participat în total 64 de copii. Totodată am organizat prima dată și un concurs de sărituri 
peste obstacole la Benedekmező, unde au concurat 45 de călăreți. La cursuri de echitație au 
participat 134 de persoane, asta însemnând 825 antrenamente cu instructorul Nagy Eszter. 
Acei tineri care au început cursurile de echitație cu Asociația Vadon au început să participe 
și la concursuri. Anul trecut ei au participat la 7 competiții și au câștigat 10 premii. Aș mai 
proiecta câteva fotografii despre activitățile expoziției cinegetice. La data de 23 februarie a 
avut loc vernisajul expoziției de fotografie cu tema natură a Clubului Fotografic 
TransNatura. În aprilie a avut loc vernisajul expoziției de fotografie ,,LUMEA NOPȚII"- 
din imaginile de astrofotografie de peisaj a domnului Dr. Munzlinger Attila. În mai s-a 
deschis vernisajul expoziției de fotografie a d-lui Karda Zoltán cu titlul: ”Scene de viață 
din Africa.” În cadrul programului celei de-a VII-a ediții a Întâlnirii Vânătorilor din 
Ținutul Secuiesc a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică la Muzeul Cinegetic. În 
septembrie a avut loc festivitatea de deschidere și de premiere a Concursului Internațional 
de Fotografie TransNatura. Avem și diverse activități de muzeu, și și acestea sunt de 
succes. De exemplu un astfel de eveniment a fost întâlnirea cu istoricul Murádin Jenő, 
prezentarea de cărți a geografului Székely Árpád, Asociația Generală a Economiștilor din 
România – Filiala Covasna au organizat un seminar la noi. Dl. dr. Kiss Botond, renumitul 
ornitolog a ținut un seminar în aprilie despre Parcul Național Krüger. Noaptea Muzeelor 
întotdeauna se bucură de un succes imens și au participat în jur de 600 de persoane. Sunt 
câteva fotografii despre întâlnirea vânătorilor. A avut succes și Weekendul Filmelor de 
Natură, care a fost organizat pentru prima dată și a fost sală plină. Ziua Mondială a Zonelor 
Umede a fost favorita copiilor, care au cuprins multe activități de arte plastice. Tot cu 
ocazia Zilei Mondială a Zonelor Umede au fost organizate activități la centrul din Olteni. 



 

Ziua Păsărilor și Arborilor a fost un eveniment popular în cadrul copiilor. Câteva fotografii 
din tabăra ”Napsugi”, Ziua Mondială a Animalelor... În cadrul programului ”Să învățăm 
împreună” tema a fost familia cervidelor. În afara de acestea am început un program de 
popularizare, în cadrul căruia am amenajat un punct de hrănire și observare, pentru 
realizarea de fotografii de natură. Din fondul asociației și cu sprijinul primăriei am 
achiziționat un telescop pentru observarea bolții cerești, care a fost amplasat la 
Benedekmező și am dori să organizăm ture nocturne pentru cei interesați. În mai cu clubul 
de fotografi am ținut un fotoworkshop în Dobrogea și Delta Dunării. De asemnea Clubul 
Fotografic TransNatura a participat la prima ediție a Artei de Fotografie din Ținutul 
Secuiesc. Am participat la ediția a III-a a Festivalului ”Székely” din Budapesta. Noi nu, 
dar ursul nostru a avut rolul principal. Câteva fotografii de la programele de educație de la 
Bendekmező. Fotografii despre Galopiada Secuiească, despre participanții la tabăra de 
echitație, și despre concursul de sărituri peste obstacole. În final aș spune că asociația, cu 
sprijinul și cu încurajarea primăriei a depus o cerere de sprijinire pentru a realiza un manej 
acoperit. La acest proiect de la Fondul de Finanțare „Bethlen Gábor” am primit un sprijin 
de 7.000.000 HUF. Conform planului și anul acesta asociația va beneficia de un sprijin 
asemănător celui de anul trecut. Și, sperăm că în scurt timp se va realiza această investiție, 
care va face ca Benedekmező să poată fi folosit în toate cele 4 anotimpuri, și probabil vor 
fi mai multe persoane care vor fi interesate de echitație. Vă mulțumesc pentru atenție și 
sprijinul acordat tot anul de către consiliul local. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim d-lui 
director. Aveți întrebări legate de raportul prezentat? Dacă nu sunt, vă mulțumim. Aș 
remarca faptul că, comisia 1 și 5 au avizat favorabil raportul, asfel vă rog să votați despre 
raport.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József). 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale „Administrație”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018. Prezintă: dl. primar Antal 
Árpád-András.  
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): ”Mulțumesc frumos. Voi 
prezenta împreună punctele 2, 3 și 4. Punctul 2 aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe, 3 Direcția de Asistență Comunitară, iar 4 Poliția Locală, și 
se referă aprobarea salariului de bază, și aprobarea grilei salariale. S-au modificat multe 
începând cu 1 ianuarie 2018. Primăria a avut posibilitatea, sau ar fi avut posibilitatea de a 
stabili conform Hotărârii Guvernului salariul brut astfel încât o parte a impozitelor și 
taxelor să fie trecute în sarcina angajaților. O altă extremă ar fi fost ca proporțional cu 
salariul minim, începând cu 1 ianuarie salariul să fie majorat cu circa 7%. Noi ne-am 
străduit, ca să stabilim noua grilă de salarizre, astfel încât salariile nete din decembrie 2017 
să fie asigurate și în 2018. Deci nu vrem nici să micșorăm, nici să majorăm salariile. Deci 
propunerile formulate în aceste trei proiecte se referă la faptul că salariile nete asigurate în 
decembrie 2017 vor fi garantate și în 2018. Mulțumesc frumos. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu sunt, aș remarca faptul că comisiile 1 și 5 
au avizat favorabil proiectul de hotărâre nr. 2. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre 
nr. 2.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 4/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 



 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, al Direcţiei de Asistenţă Comuntitară al municipiului Sfântu 
Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018. 
 „Domnul primar a prezentat deja. Aș dori să remarc faptul că, comisiile nr. 1, 3 și 5 
au avizat favorabil proiectul de hotărâre nr. 3. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu, vă 
rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 5/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale 
“Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, 
începând cu data de 01.01.2018. 
 „Domnul primar a prezentat mai devreme. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt legat de proiectul de hotărâre? Dacă nu 
sunt, vă rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 6/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2017 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 al actelor administrative fiscale. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Hotărârea Consiliului 
Local nr. 36 se modifică doar în sensul că vom înființa un cont de e-mail maghiar: 
helyiadokilletekek@sepsi.ro, lângă cel taxeimpozitelocale@sepsi.ro, la care se pot 
transmite cereri și la care vor răspunde colegii. Desigur se pot transmite pe ambele adrese 
cereri în ambele limbi.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc. Aș 
menționa faptul că și comisia 1 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, 
luări de cuvânt legat de proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să votați. Cine este 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre nr. 5?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 7/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractului de închiriere nr. 15485/2014 încheiat cu proprietarii terenului pe care 
funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Terenul de 1435 mp este 
necesar pentru funcționarea nestingherită a Grădinăriei municipiului. Sunt depozitate multe 
materiale de construcție și alte consumabile. Acest teren se află în vecinătatea Grădinăriei 
municipiului. Contractul de închiriere va expira la data de 28 februarie și am dori să îl 
prelungim cu un an. La cererea chiriașilor dorim ca chiria de 1,30 euro/mp/an să fie 
corectată la 1,40 euro/mp/an. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc. Aș 
dori să menționez faptul că comisiile 1 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt 
întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu sunt, vă rog să votați. Cine este pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 6?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
8/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui 



 

contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul 
alăturat. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Este vorba despre un 
contract care va expira la data de 31 ianuarie. Aproape la fiecare ședință avem asemenea 
proeicte. Dorim să prelungim contractul până la data de 31 ianuarie 2023, pe 5 ani, iar 
prețul pentru chiria terenului ar rămâne la 5 euro/mp/an.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Aș dori să menționez faptul că, comisiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt legate de proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, vă 
rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
9/2018. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018, către Asociația „Asociația Vadon”. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Bugetul Asociației Vadon 
pentru anul curent, defalcat pe programe ar fi de 1.136.000 lei, din care pentru semestrul I 
ar trebui ca din bugetul local să asigurăm suma de 469.000 lei. Programul anual conține 
cheltuielile legate de organizarea Galopiadei Secuiești. Totodată o sumă mai mică ar 
acoperi cheltuielile pentru începerea construirii manejului acoperit, amintit mai înainte de 
către dl. director. De altfel este vorba de un buget defalcat pe programe, cum ar fi: 
activitatea muzeului, funcționarea școlii de echitație de la Benedekmező, programele de 
ocrotire a naturii. Vă rog să sprijiniți.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Aș dori să menționez faptul că, comisiile 1, și 5 au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu sunt, vă rog să votați. Cine este pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
10/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în Județul Covasna” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Covasna” și-a 
schițat bugetul necesar pentru anul curent și a cerut să aprobăm cotizația asociatului 
membru, care în cazul municipiului Sfântu Gheorghe ar fi de 120.000 lei pe anul 2018. Vă 
rog să o sprijiniți cu votul dumneavoastră.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Comisiile 1, și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? 
Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Ambrus Zsombor), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 11/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”SEPSIIPAR S.R.L. și-a 
început activitatea, însă pe parcursul discuțiilor purtate cu firmele care și-ar avea sediul în 
parcul industrial a fost necesară modificarea regulamentului parcului industrial, din acest 
motiv contractele încă nu s-au încheiat și ca urmare încasările firmei vor începe mai târziu. 



 

Din acest motiv conducerea firmei propune o majorare cu 250.000 lei a capitalului social, 
care ar asigura funcționarea până când aceasta va avea încasări. Astfel suma fixată de 
750.000 lei ar crește la suma de 1.000.000 lei capitalul social al SEPSIIPAR S.R.L. Iar la 
punctele 11 și 12 este vorba despre mandatarea reprezentantului municipiului, respectiv a 
acționarului minoritar, Urban-Locato pentru a aproba majorarea capitalului social în 
Adunarea Generală a Acționarilor. După ce se întâmplă acest lucru dl. Zsombori László, 
reprezentantul firmei va fi împuternicit prin proiectul de hotărâre pentru îndeplinirea 
formalităţilor legale la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Aș menționa faptul că punctul nr. 11 a fost avizat favorabil de către comisiile nr. 1 
și 5. Punctul 12 a fost avizat favorabil de către comisiile nr. 1 și 5. În comisia nr. 1 dl. 
Bálint Iosif a votat împotrivă. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări legate de punctul 11, sau 
12? Dacă nu, vă rog să votați prima dată despre proiectul de hotărâre nr. 11.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 consilieri au votat împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 12/2018. 

 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea 
majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. 

 „Dl. viceprimar a prezentat deja. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 consilieri au votat împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 13/2018. 
 „Punctele 13 și 14 au fost retrase de către dl. viceprimar. Astfel continuăm cu 
punctul 15.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării tarifelor 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de 
operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Gospodăria Comunală a 
solicitat anul trecut majorarea tarifului pentru prestarea serviciului public de alimentare cu 
apă potabilă şi de canalizare-epurare. A respectat procedurile impuse de lege și a obținut 
avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, conform căruia tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă ar 
crește cu 10%, iar tariful serviciului public de canalizare-epurare ar crește cu 3,67%. 
Această majorare de tarife face parte din politica de tarifare, care a fost aprobată prin 
proiectul de dezvoltare a serviciului public de canalizare-epurare, de către Consiliul local 
al municipiului Sfântu Gheorghe. Ei au respectat toate procedurile impuse de lege. De 
aceea propunem ca Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe să îl accepte și ca 
reprezentantul în Asociația Aquacov cu votul său să susțină majorarea acestor tarife.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Comisiile 1 și 5 au avizat fevorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? 
Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Ambrus Zsombor), 
2 consilieri au votat împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
14/2018. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scoaterea din 
funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 
concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea 
Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din 



 

municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Cu ocazia inventarierii 
comisia a identificat câteva obiecte pe lista de inventar a Cimitirului Comun, care trebuiesc 
scoase din inventar și după scoatere să fie valorificate. Despre aceasta este vorba în 
proiectul de hotărâre. Scoaterea și valorificarea va fi dusă la bun sfârșit de către partenerul 
nostru, concesionarul TEGA S.A., iar suma pentru care se valorifică va fi transferată 
municipiului.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Comisiile 1 și 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt în legătură cu aceasta? 
Dacă nu sunt, vă rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre nr. 16?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Zsigmond 
József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 15/2018. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scoaterea din 
funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 
concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA 
S.A. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Este asemănător 
proiectului de hotărâre anterior, de asemenea rezultatul inventarierii. Diferența este faptul 
că în cazul Cimitirului Comun municipiul Sfântu Gheorghe este partener doar cu TEGA 
S.A., aici prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” trebuie aprobată 
modificarea contractului și a listei de bunuri. Proiectul de hotărâre conține și o mandatare, 
în sensul ca el să voteze pentru această modificare.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Comisiile 1 și 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt în legătură cu punctul 
17? Dacă nu, vă rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Zsigmond József), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 16/2018. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu 
MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Și acest proiect de hotărâre 
este asemănător. Sunt niște bunuri marcate, care trebuiesc scoase din funcțiune, dar în 
anexa 2 predăm bunuri în concesiune firmei Multi-Trans S.A. Vă rog să sprijiniți cu votul 
dumneavoastră.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Comisiile 1 și 5 au 
avizat favorabil. Sunt întrebări, luări de cuvânt în legătură proiectul de hotărâre? Dacă nu, 
vă rog să votați. Cine este pentru aprobarea punctului 18?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
17/2018. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Acest serviciu public a fost  
asigurat de către personalul propriu al primăriei, respectiv de Direcția de Gospodărire 
Comunală, condusă de către dl. inginer Biró László. După cum a ieșit la iveală degeaba ne-
am gândit că o administrăm corect și conform legii, sunt câteva reguli, în care sunt 
prescrise niște corecții, pe care le luăm serios. Acest serviciu public poate fi asigurat doar 



 

de acele organizații care au licența și avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice și a Autorității Naționale de Reglementare în 
domeniul Energiei. Acest lucru în cazul nostru nu se poate realiza, asta reiese dintr-un 
studiu de oportunitate elaborat de către o firmă specializată. Pentru a putea asigura 
funcționarea acestui serviciu am avea nevoie de echipament, respectiv de resurse umane, 
de care primăria nu prea dispune, sau cu greu ar putea face față. Din acest motiv firma 
specializată propune ca prin licitație publică, respectiv prin elaborarea unui caiet de sarcini 
și a unui regulament să căutăm acel partener care are licența, avizele susmenționate, 
respectiv poate asigura sistemul nostru conform legii și eficient. Acest serviciu ar asigura 
funcționarea iluminatului public, iluminatului ornamental, respectiv a materialelor 
consumabile, însă autorizațiile de dezvoltare și investiții primăria ar dori să și le păstreze în 
continuare. Cu o astfel de administrare am avea ca rezultat o calitate mai bună și ar fi mai 
prietenos pentru locuitorii orașului. Aș face aici o paranteză: în momentul de față dacă nu 
funcționează iluminatul public, sau dacă sunt alte probleme, ca de exemplu globul de 
iluminat stă să cadă, acest lucru trebuia anunțat la primărie, de multe ori a fost sunat dl. 
director Biró, de multe ori eu, câteodată dl. primar. Firma o să aibă obligația să înființeze 
un serviciu de dispecerat, unde lucrurile susmenționate pot fi comunicate non-stop de către 
locuitori. Până acum în contract era cuprins ca vineri să se înlocuiească becurile. Dacă 
cineva a anunțat duminică faptul că becul nu funcționează, firma parteneră a venit vineri și 
a înlocuit becul. Firma cu care o să avem contractul va avea obligația ca zilnic să rezolve 
aceste probleme. În contractul pe care îl vom încheia cu această firmă vom stabili 
indicatori concreți. Sperăm ca la licitație, unde firmele vor concura cu prețul unitar al 
diferitelor servicii, vom putea încheia un contract avantajos și din punct de vedere 
economic. Vă mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Comisiile 1 și 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu, vă rog să 
votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
18/2018. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos 
din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, precum și 
fundamentarea valorilor lucrărilor silvice, necesare a se executa în anul 2018. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”În proiectul de hotărâre 
este vorba de exploatarea a 5829 mc masă lemnoasă pe anul 2018, care este defalcat pe 
mai multe tipuri, stabilind cantitatea care poate fi exploatată. Totodată sunt stabilite și 
instituțiile subordonate primăriei care pot beneficia de lemne, gratuit.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Comisiile 1, 2 și 5 
au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu, vă rog să 
votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
19/2018. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajare curte interioară şi 
construire teren de joacă str. Lunca Oltului nr. 9-11 şi 13-15 din municipiul Sfântu 
Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): ”Într-adevăr prima 
denumire a fost ”Amenajare curte interioară şi construire teren de joacă”, însă când 
proiectanții au prezentat propunerea pe jumătate terminată, atunci am formulat propunerea 



 

ca acest plan să fie mai amplu, pentru că nu are sens ca în curte să construim trotuare și 
drumuri și să nu se ducă nicăieri. Practic am aranja în totalitate triunghiul existent între str. 
Mikes Kelemen, str. Lunca Oltului și între blocuri, am amenaja drumuri și locuri de 
parcări. Scopul nostru ar fi să amenajăm o porțiune mai mare, și astfel proiectul are o 
valoare mai mare, care este în jur de 2.000.000 de lei. Evident prin licitație publică va fi 
ales contractantul.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. ”Comisiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil. Sunt întrebări, luări de cuvânt? D-na 
Pârvan. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): ”Aș dori să întreb cam câți copii vor 
beneficia de amenajarea aceasta, și care este valoarea investiției? Pentru că am fost 
informat așa mai oficial, neoficial, că se investește cam în zadar, pentru că acolo sunt 
oameni..., blocurile acestea, sociale, din spatele de la Billa. Știm cu toții. Acolo este mare 
fluctuația copiilor, a familiilor de fapt cu copii și părerea unor locatari din zonă era că este 
o investiție dubioasă, întrucât va fi distrusă în cel mai scurt timp și nu merită, mai degrabă 
să se investească bani în amenajarea altei zone eventual, dar în nici-un caz acolo unde 
familiile se mută de colo încolo și copii sunt..., nu știu exact câți copii sunt, dar dacă ne 
puteți puțin detalia valoarea și numărul de copii, estimați bineînțeles, care vor beneficia de 
această investiție. Mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): ”Terenul de joacă va fi în 
afara gardului. Va fi pe domeniul public, deci practic oricine din acel cartier... nici în str. 
Mikes Kelemen, nici în partea posterioară din Lunca Oltului nu sunt terenuri de joacă. Sunt 
acolo patru blocuri. Nu știu exact numărul copiilor. După cum am spus costul investiției 
include și terenul de joc, trotuare, amenajarea drumului, a zonei verzi, deci toată zona, nu 
numai curtea și eu consider că fiecare copil din acest oraș merită să se ocupăm de ei, cu 
atât mai mult dacă crește în condiții mai sărăcăcioase și eventual trebuie să fie crescut întro 
locuință socială. Trebuie să avem încredere că vor avea grijă de terenul de joacă și evident 
că dacă se strică ceva, vom repara. Trebuie neapărat să ne gândim și la copii aceștia, și sunt 
mulți în aceste patru blocuri. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Alte întrebări, luări de cuvânt? (lb.r.): Vă rog să repetați în microfon.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ”Am mai făcut investiții acolo, 
probabil, pe vremuri, și știm foarte bine când s-au dat blocurile acelea în folosință cum 
arătau, că erau ca o bijuterie, și cum arată acuma. Nu suntem în campanie electorală. Habar 
nu am care este scopul. Bine, acum noi intuim despre ce este vorba... Dar ni se pare că este 
o investiție fără sens, că sunt alte zone în oraș, care ar merita să fie puțin îmbunătățite, în 
ceea ce privește zonele acestea de agrement. Nu știu cum de s-a oprit lumea acolo și nici 
măcar nu aveți o evidență clară a numărului de copii care vor deveni beneficiarii acestui 
loc de agrement. Cum să faci o investiție dacă nu știi pentru cine o faci, sau facem și pentru 
cei mari care ...., pentru părinții lor? Nu știu, nu-mi dau seama care este... Totuși trebuie să 
ai o motivație atunci când faci o investiție de genul acesta. Nu am primit răspuns la 
valoarea, deci aș insista ca să știu valoarea lucrării. Vă mulțumesc. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): ”Valoarea investiției este de 
2 milioane de lei. Această sumă nu cuprinde și amenajarea curții interioare și a terenului de 
joacă. Nu știu dacă v-ați uitat pe proiect. Este un teren de joacă, este un teren de sport 
pentru copii mai mari. Drumul este amenajat din str. Mikes Kelemen spre Lunca Oltului, 
pentru că nu este drum acolo. Sunt amenajate trotuare, parcări și zone verzi. Deci întregul 
triunghi de fapt de acolo. Este o zonă neamenajată a municipiului. Poate nu este cel mai 
important, dar pas cu pas încercăm să intervenim, pentru că câteodată suntem trași la 
răspundere, că numai în centru investim. Acum am dori să investim și la periferii, pentru că 



 

și acești copii merită. 2 milioane de lei este valoarea preconizată a investiției. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Dl. Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): D-na Pârvan, spuneați, că bănuiți 
despre ce este vorba. Eu vă mărturisesc că nu știu despre ce este vorba, nici idee nu am, așa 
că vă provoc: spuneți ce bănuiți.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Doamna Pârvan vă 
rog să vorbiți în microfon, pentru că nu se aude.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): ”Stimate coleg, ziceam că sunt 
lucruri care se spun, și lucruri care nu se spun. Vom demonstra ulterior inutilitatea acestei 
investiții. Mulțumesc. Degeaba mă provocați, că nu sunt dispusă astăzi să răspund la 
provocări. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim și noi. 
Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): ”Mulțumesc pentru cuvânt. Dacă ne 
uităm la valoarea proiectului, mai mult de 2 milioane, se poate gândi despre el, pentru că 
am cumpărat mai demult cele două clădiri cu mai puțini bani, sigur înainte de reabilitare. 
Acolo, în cele două blocuri trăiesc în jur de 140 de copii plus, minus 2-3, și dacă ne 
gândim și la ei, pentru că poate au crescut copii care au spart terenul de joacă, atunci o 
putem considera motivat. Și văd latura pozitivă, dacă facem utilizabil drumul și dinspre 
Lunca Oltului spre str. Mikes Kelemen, pentru că este destul de greu de a intra de pe Lunca 
Oltului în str. Ciucului. După cum știm sunt câteva străzi importante unde se poate permite 
circulația doar pe sens unic, deci uneori trebuie să mergem în jur împrejur. Deci proiectul 
de hotărâre are și laturi pozitive, are câteva date asupra cărora merită reflectat. Viitorul va 
decide cine a văzut și a simțit bine. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Dl. Gheorghe Ion.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): ”Referitor la acest proiect, vechiul 
amplasament care a fost amenajat ca teren de joacă, a fost distrus de cei care au locuit în 
zonă, dar oportunitatea numărul unu după părerea mea, este drumul, și nu și amenajarea 
unui loc de joacă, pentru că dacă se face drumul nu o să mai aibă loc pentru așa ceva, decât 
să facem un leagăn și pe care îl vor arunca la foc cu prima ocazie când face grătare pe 
malul Oltului, deci nu are sens. Drumul este principalul...În rest să se recalculeze valoarea 
lucrării numai pentru drum. Părerea mea!” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Domnul 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): ”Dacă v-ați uitat în proiect, 
se poate vedea că terenul de joacă nu este pe vechiul amplasament. Deci vechiul 
amplasament a fost pe un loc deschis, acolo nici nu era drum. Acum este proiectat ca să 
deservească atât aceste două blocuri cu apartamente sociale, cât și celelalte blocuri. Deci 
este între cele 4 blocuri și este și un teren de sport prevăzut acolo, iar drumul este 
prelungirea drumului Mikes Kelemen. Foarte multe terenuri de joacă și mai ales care au fot 
confecționate din lemn, pentru că acesta a fost un teren de joacă din lemn, au fost distruse 
și ulterior au fost înlocuite cu terenuri de joacă, care respectă noile standarde. La fel nu am 
depus eforturi ca să înlocuim terenul pe vechiul amplasament și cu material perisabil, ci să 
facem un teren de joc cum este și în toate cartierele și care respectă standardele actuale de 
confecționare a terenurilor de joacă. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumesc mult. 
Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): ”Aș vrea să fac doar o adăugire. Tot 



 

ceea ce am spus este rezultatul sesizării oamneilor care vin din zona respectivă, care 
locuiesc în zona respectivă, sau sunt implicați și văd despre ce este vorba în acea zonă. De 
asemenea îmi aduc foarte bine aminte când întruna din ședințe s-a pus problema, că 
întradevăr s-a dat foc materialului lemnos care era acolo de către diverse, pentru că făceau 
focuri pentru că vroiau să se distreze și așa mai departe. Pentru că a tot venit vorba de 
parcurile acestea... Eu locuiesc în zona centrală, unde părculețul de la JYSK arată tot atât 
de rău, cred, cum arată și parcul acesta care urmează să intre în reabilitare. Dacă tot a venit 
vorba, vin cu propunerea ca odată cu venirea primăverii, pentru că va trece luna ianuarie, 
trece februarie și suntem deja în primăvară, poate că ar trebui să acordăm puțină atenție 
părculețelor acestora, care realmente merită o reabilitare, și a căror beneficiari sunt copii 
care vor păstra și se vor bucura într-adevăr de aceste îmbunătățiri, pentru că sunt parcuri 
alăturate, care primesc tratamente diferite, n-am înțeles de ce. Iarăși locuitorii vin cu tot 
feluri de păreri, nu le emit deocamdată. O să le emit atunci când va fi cazul. Că dacă tot 
suntem la acest capitol, să avem un pic de grijă, să reabilităm cu aceeași unitate de măsură 
părculețele acestea sau locurile acestea de joacă, pentru copii odată cu venirea primăverii și 
să mobilizăm un pic Poliția Locală, să aibă puțin mai multă grijă de păstrarea investițiilor 
făcute, pentru că nu m-am lămurit nici odată, sau nu sunt convinsă că Poliția Locală își 
face cu totul datoria. Tot timpul am avut o abținere de câte ori îi solicit și vin se fac că nu 
văd, că nu știu. Vin și te interoghează pe tine parcă tu, cel care ai reclamat ai fi vinovat de 
ceea ce s-a întâplat, nu cei care strică acolo. Și până când tu îi dai lui explicații ce vrei, al 
cui ești, cine ești, de unde vii, ce dorințe ai, ăia, bineînțeles, care distrug pleacă cu mâinile 
în buzunar, așa cum au venit. De aceea trebuie să creăm niște legături, niște relații în așa 
fel, încât să fie și păstrate aceste investiții odată făcute. Nimeni nu răspunde de ele. Vin în 
parcul acela elevi mari. Nu știu neapărat dacă elevi... Tot feluri de indivizi, de toate 
categorii, se urcă, strică, rup, distrug și nu răspund. Și asta în zona centrală, nu în zonă 
periferică unde zici că nu sunt văzuți. Dacă nimeni nu o întreabă despre ce este vorba, 
locuitorilor le este frică să facă observație, pentru că sunt jigniți, sunt împinși, sunt agresați 
și așa mai departe. Cei care au mașini spun: nu vreau să mă trezesc cu mașina spartă și așa 
mai departe. Deci sunt multe probleme de rezolvat până când să le facem un parc gen 
Disney la cei de pe malul Oltului. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim.” (lb.m.): 
Doamna viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Da, aș dori să dau un scurt 
răspuns. Dl. primar a accentuat și a atras atenția Asociațiilor de Proprietari, ca să aibă grijă 
și de terenurile de joacă aflate în sectorul lor. Evident nu în sensul ca locuitorii să se afle în 
conflict cu cei care le deteriorează, sau nu le utilizează în mod corespunzător. Să nu facă 
altceva, decât să sune la numărul verde și să anunțe Poliția Locală. Nu putem asigura paza 
Poliției Locale la fiecare teren de joacă, dar dacă anunțați la numărul verde atunci când nu 
este folosit corăspunzător, sau vor să îl deterioreze, sau dacă văd faptul că tinerii consumă 
alcool, pentru că se zice că se întâmplă și acest lucru, să anunțe Poliția Locală, deoarece 
atunci pot acționa. Deci număr verde se poate suna gratuit de la orice rețea, numărul este 
cunoscut. Eu vă rog și pe dumneavoastră și pe locuitori să trăiți cu responsabilitate civilă.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Dacă altă luare de cuvânt nu este legată de punctul 21, aș menționa faptul că comisiile 1,2 
și 5 au avizat favorabil, fără opunere. Cine este de acord cu punctul 21? Să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier a votat împotrivă (Pârvan Rodica), 2 
consilieri s-au abținut de la vot (Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe Ion), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 20/2018. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L nr. 293/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 



 

(DALI) pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, 
reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus 
Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe” cu modificările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”De asemenea conform 
observațiilor, propunerilor făcute de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru din 
Alba Iulia vom modifica documentația elaborată de către proiectanți. Am aprobat astfel de 
hotărâri de mai multe ori. Mă bucur că toate cele 8 proiecte aprobate de noi se află încă în 
concurs. Pe prima fază au trecut toate proiectele, așa că așteptăm evaluarea celui de-al 
doilea control tehnic.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc. 
Comisiile 4 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? 
Dacă nu, să votăm. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
21/2018. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 
2018 – 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Printr-o hotărâre 
anterioară am făcut propunerea noastră. Nu se modifică față de anul curent rețeaua școlară 
planificată pentru viitorul an școlar. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a 
aprobat, cu mențiunea să includem și Clubul Școlar Sportiv, Palatul Copiilor și Centrul 
Județean de Excelență. Eu aș mai adăuga faptul că abia așteptăm să-și înceapă activitatea 
Centrul Județean de Excelență, sper ca în viitorul an școlar acest lucru se va întâmpla.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Comisiile au 
acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu, vă 
rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 consilieri s-au abținut de la vot (Bálint Iosif, 
Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 22/2018. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. La punctele 24, 25, 26, 27 și 28 este vorba despre un contract triplu, la care 
participă și primăria. Se referă la învățământul dual, aprobare contracte de parteneriat, 
începând cu anul școlar 2018-2019. Vă rog să le prezentați împreună.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Da. Deci este vorba 
despre 5 proiecte de hotărâri, între punctele 24 și 28, care se referă la învățământul dual 
pentru anul viitor al Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar”. La punctul 24 am încheia un 
contract cu ALEX&CO S.R.L. pentru instruirea a 15 tâmplari; la punctul 25 cu 
BERTIKRIS S.R.L. pentru instruirea a 15 elevi pentru industrie alimentară; la punctul 26 
cu MODERN HOUSE S.R.L. pentru instruirea a 10 dulgheri, tâmplari și parchetari; la 
punctul 27 cu BAUMEISTER S.R.L. pentru instruirea muncitori calificați: 10 dulgheri, 
tâmplari, 14 zidari și 10 instalatori interioare; iar la punctul 28 cu READY GARMENT 
TECHNOLOGY S.R.L. am încheia contract triplu pentru instruirea a 25 muncitori 
calificați în domeniul industriei textile.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de 
specialitate. Sunt întrebări, luări de cuvânt la oricare? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” Sfântu Gheorghe și ALEX&CO S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor 
prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019.  



 

 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
23/2018. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor 
prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
24/2018. 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea profesională a 
elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, un consilier nu a participat la vot (Bálint Iosif), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 25/2018. 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” Sfântu Gheorghe și BAUMEISTER S.R.L. în sediul municipiului Sfântu 
Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu 
anul școlar 2018-2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
26/2018. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea 
unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” Sfântu Gheorghe și READY GARMENT TECHNOLOGY S.R.L. în sediul 
municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul 
dual, începând cu anul școlar 2018-2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
27/2018. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru înfiinţarea unei 
grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
„Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”De mai multe ori am 
extins grupele de educaţie timpurie antepreşcolară. Legat de aceste sunt din ce în ce tot mai 
mulți interesați. La propunerea direcțiunii Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” am extinde 
numărul grupelor de creșă de la 3 la 4 la Grădinița „Árvácska”. Acesta presupune să 
angajăm încă 3 persoane: 1 educator și 2 nedidactice, deoarece atât este necesar pentru 
funcționarea unui grup de creșă.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către comisiile de specialitate nr. 
1,4 și 5. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu sunt, vă rog să votați. Cine este pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
28/2018. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Punctele 30, 31 și 32 se referă la organizarea şi desfăşurarea evaluării 
managementului pe anul 2017 al Teatrului “Tamási Áron”, al Teatrului “Andrei 
Mureșanu”, al Casei de Cultură ”Kónya Ádám". Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Anual trebuie să evaluăm 
managerii instituțiilor culturale pentru anul anterior. Și anul acesta trebuie să facem acest 



 

lucru în primul trimestru. Până la data de 23 februarie trebuie să depună managerii aceste 
rapoarte, pe care le vor evalua o comisie numită prin dispoziție de primar și Consiliul local 
le va aproba cu votul său.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de 
specialitate. Sunt întrebări, luări de cuvânt la oricare? Dacă nu sunt, vă rog să votați pe 
rând.” 
 PUNCTUL XXX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu 
Gheorghe.  
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
29/2018. 
 PUNCTUL XXXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Teatrului “Andrei Mureșanu” 
Sfântu Gheorghe. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
30/2018. 
 PUNCTUL XXXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Casei de Cultură ”Kónya Ádám" 
Sfântu Gheorghe. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
31/2018. 
 PUNCTUL XXXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce 
trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care 
beneficiază de ajutor social pe anul 2018. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Anual aprobăm acel plan 
de acțiuni sau de lucrări de interes local cu hotărâre de consiliu, pe care trebuie să presteze 
acele persoane care beneficiază de ajutor social. Și anul acesta am însărcina TEGA S.A. să 
coordoneze aceste lucrări. Aceste lucrări se vor desfășura în mare parte în zona Örkő.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Comisiile 1, 3 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Sunt întrebări, 
luări de cuvânt? D-na Pârvan. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): ”Iarăși consider că acesta este un 
punct deosebit de important, întrucât sunt niște sume enorme de bani, care se investesc cu 
și fără finalitate în această activitate. De aceea vin cu o propunere, pe care o cred, sau o 
văd necesar să avem un raport al celor care răspund, deci o comisie, sau un responsabil al 
acestei activități. Dacă preia Tega eventual anul viitor, am mare încredere în Tega, că a fost 
și va rămâne o instituție pe care eu o respect, pentru că văd că își fac datoria așa cum 
trebuie și au făcut-o dintotdeauna. Poate ar fi necesar un raport anual asupra modului în 
care s-au cheltuit sumele și mai ales asupra modului cum s-au atins obiectivele privitoare la 
munca aceasta, pentru că sunt locuri –am discutat și în comisie- în care se dau spații de 
curățat și oamenii își fac datoria. Sunt locuri în care nu se îndeplinește aceste sarcini, vin 
cu concedii medicale, cu tot feluri de trăsneli, ca la școală cu motivarea absențelor. Dacă 
ești bolnavă ai scutire și trebuie să motivezi. Nu știu dacă se justifică într-adevăr această 
activitate și cred că dacă ar fi făcut așa cum trebuie, orașul ar arăta și mai curat decât este. 
Deși este un oraș curat, trebuie să recunoaștem. Dar poate că ar trebui să fie de datoria lor, 
să nu-i învățăm cu banul fără muncă. Deci propunerea ar fi, ca anual, dacă se poate, sau 
semestrial, nu știu cum e bine, cineva să facă un raport de activitate asupra a ceea ce s-a 
întâmplat în acest domeniu. Deci cine și-a făcut treaba, cum și-a făcut, dacă merită să 



 

mergem înainte în aceleași ritm sau să se impun unele măsuri. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim frumos.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): ”Chiar vroiam să fac un adaug. Am 
stat de vorbă primarul din Hăghig, din comuna Hăghig și îmi spunea cum procedează el 
acolo: dă zone. Treaba ta când vii și ce faci. Dă zone. Sigur, acolo dă la câte două persoane 
pe familie. Dar aici nu se poate individual, pentru că e vorba de spații mari. Deci el dă zone 
și ei se duc în control. Dacă își fac datoria atunci e bine, dacă nu, nu primesc suma 
respectivă. Acum chiar nu-mi imaginez ceea ar fi dacă nu primesc suma respectivă. Dau 
seama, că aici trebuie lucrat foarte serios. Dar de ce să nu își facă și ei datoria și poate că 
zonarea aceasta, sau dacă vine cineva să ne spună cum s-a procedat, poate venim și noi cu 
idei, că acolo unde-s mai mulți acolo și munca în echipă întotdeauna naște idei, care până 
la urmă sunt benefice. Chiar vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim mult. 
(lb.m.): Dl. viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): ”Se procedează aproximativ 
la fel. Până anul trecut majoritatea celor din Örkő făceau curățenie în zona Örkő și erau 
pontăți de reprezentantul lor. De anul trecut toată lumea este...Adică nu toată lumea, 
fiindcă cred că sunt...Știu că dl. András chiar are probleme acum și nu i-a pontat cei din 
Coșeni, fiindcă are și el 5 beneficiari de ajutor social și a făcut o ofertă de muncă și nu s-au 
prezentat și nu-i pontează. Mai sunt grupuri și în Chilieni, după cum știu. Dar majoritatea, 
cei care provin din Örkő sunt repartizați la Tega, merg la Tega și de acolo primesc zone și 
și dacă la Örkő e nevoie de ei, de acolo se duc la Örkő și sunt pontați de Tega. Pontajele 
acestea lunare se verifică la nivel de primărie și se dau la Direcția de Asistență Comunitară, 
de unde se fac dosarele pentru plata acestor ajutoare. Deci se face zonal, dar bine înțeles 
sunt mai mulți, e vorba de cam 200 de oameni la nivel de municipiu. Dacă nu se prezintă 
nu este pontat, dacă nu își face treaba nu este pontat.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim mult. 
(lb.m.):Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, atunci vă rog să votăm. Cine este de acord cu 
punctul 33?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
32/2018. 
 PUNCTUL XXXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcționării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2018. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Anual aprobăm costul 
lunar pentru îngrijirea bătrânilor din Complexul „Zathureczky Berta”. Proiectul de hotărâre 
conține și anexa în care sunt defalcate pe persoane sumele cu care contribuie Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe la întreținera unor persoane, deoarece nu se poate 
reține mai mult de 60% din venitul, sau pensia persoanei vârstnice. Desigur se poate 
completa cu veniturile rudelor și la acest lucru se străduiesc și cei de la conducerea 
Complexului „Zathureczky Berta”. Se află în diiscuții continuu cu rudele persoanelor în 
vârstă, dar din păcate sunt câteva persoane vârstnice ale căror rude nu trăiesc în oraș și din 
acest motiv este mai greu. Proiectul de hotărâre conține și costul zilnic a programului 
Respiro, respectiv a costului zilnic pentru centrul de zi, care au rămas la nivelul anului 
trecut.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim. 
Comisiile 1, 3 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Sunt întrebări, luări de cuvânt? 
Dacă nu, vă rog să votați. Cine este pentru aprobarea punctului 34.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 33/2018. 
 PUNCTUL XXXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 



 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”În luna următoare 
dl. consilier Zsigmond József va fi președintele de ședință, iar în lipsa acestuia eu. Dacă nu 
sunt întrebări, sau luări de cuvânt, vă rog să votați. Cine este de acord cu proiectul de 
hotărâre?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
34/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia 
Crescătorilor de păsări şi animale mici „Trei Scaune” pentru organizarea expoziţiei de 
păsări şi animale mici domestice din anul 2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): ”Este vorba despre un 
eveniment popular, care se organizează de 8 ani. Se estimează că vor fi foarte mulți 
vizitatori, în jur de 2000 de persoane. Mai multor copii, care locuiesc la bloc este aproape 
singura șansă să se întâlnească cu aceste animale mici, așa că îl susținem cu plăcere printr-
un contract de parteneriat, a cărui valoare este 10.000 de lei, din care aproape jumătate, 
4000 și ceva de lei este suma cu care o să închirieze sala de sport aflată în administrarea 
SepsiRekreatív S.R.L., iar restul sunt sume pentru organizare. Vă rog să susțineți.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Punctul D1 a fost avizat favorabil de către comisiile nr. 1 și 5. Sunt întrebări, luări de 
cuvânt? Dacă nu, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 35/2018. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”La punctele D2, 
D3, D4, D5, D6 este vorba tot despre contracte triple. În cazul acesta cu Liceul Tehnologic 
Economic Administrativ ”Berde Áron”, cu privire la aprobarea contractului de parteneriat 
în tematica învățământului dual. Prezintă d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Și Liceul Tehnologic 
Economic Administrativ ”Berde Áron” plănuiește să pornească formarea duală a două 
clase în profesia de chelner și bucătar. Vă rog să consemnați în procesul verbal faptul că eu 
vă prezint cele 5 proiecte de hotărâri, dar datorită faptului că unul dintre ele se referă la un 
contract cu firma soțului meu, și din acest motiv nu voi vota la acela. La punctul D2 s-ar 
încheia contract cu BERTIS S.R.L. pentru instruirea a 7 chelneri și 7 bucătari. La punctul 
D3 cu HOTEL-HOSTEL PARK S.R.L. pentru instruirea a 2 chelneri și 2 bucătari. La 
punctul D4 cu TRIST COMERȚ SERVICII S.R.L., la fel 2 chelneri și 2 bucătari. La 
punctul D5 cu NEW IMPORT-EXPORT S.R.L.: 1 chelner și 1 bucătar. Iar la D6 cu 
IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT S.R.L. pentru instruirea a 3 chelneri și 3 bucătari ar 
încheia contract dual.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Proiectele de hotărâri au fost avizate favorabile de către comisiile 4 și 5. Sunt 
întrebări, luări de cuvânt la oricare? Dacă nu sunt vă rog să votăm pe rând.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ Berde Áron Sfântu Gheorghe și BERTIS S.R.L., pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
36/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ Berde Áron Sfântu Gheorghe și HOTEL-HOSTEL PARK S.R.L., pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-



 

2019. 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Sztakics Éva-
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 37/2018. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ Berde Áron Sfântu Gheorghe și TRIST COMERȚ SERVICII S.R.L., pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-
2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
38/2018. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ Berde Áron Sfântu Gheorghe și NEW IMPORT-EXPORT S.R.L., pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-
2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
39/2018. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ Berde Áron Sfântu Gheorghe și IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT 
S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul 
școlar 2018-2019. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
40/2018. 
 PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe 
semestrul I al anului 2018. Prezintă dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): ”Conform Hotărârii AGA a 
Clubului Sportiv SEPSI-SIC au decis că membrii ar trebui să aibă ca contribuție pentru 
funcționare, ca și cotizație pentru semestrul I al anului 2018, după cum urmează: 
Municipiul Sfântu Gheorghe: 57.500 lei, Judetul Covasna: 56.350 lei și TEGA SA: 1.150 
lei. Deci Municipiul Sfântu Gheorghe ar avea va cotizație suma de 57.500 lei. Aș dori să 
accentuez faptul că suma nu cuprinde activități sportive, pentru că acelea sunt rezolvate 
prin alte metode de finanțare de către municipiul și clubul sportiv. Este vorba de cheltuieli 
administrative, ca: contabilitate, asistență juridică, întreținere birou, închiriere autobuz și 
pentru plata cheltuielilor asemănătoare o să le folosească clubul. Vă rog să sprijiniți cu 
votul dumneavoastră. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Comisiile 1,5 și 6 au avizat favorabil. Sunt întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu, vă 
rog să votați. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Ambrus Zsombor), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 41/2018. 
 „Urmează punctul  

DIVERSE:  
În ordine o să-l rog pe dl. Miklós Zoltán. 

 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): ”Nu mai vreau să iau cuvântul.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. (lb.r.): D-na Pârvan, la diveres. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): ” La diverse am o singură problemă. 
Așa cum spuneam trece luna ianuarie, vine luna februarie, trece și aceea și în martie începe 



 

din nou ceea ce eu numesc: confruntarea anuală Pro Urbe. Ca să nu ajungem la această 
confruntarea anuală Pro Urbe, iarăși, ca în anii precedenți. Pe data de 16.01 am depus către 
dl. primar o adresă în numele consilierilor, și am fost sfătuită că e mai bine să depun un 
proiect de hotărâre. Mi s-a părut mai bine, într-adevăr și atunci am depus la d-na secretar 
expunerea de motive. Termenul este 15 martie, și am venit cu două propuneri: fie să se 
revină, pentru că trebuie modificat regulamentul... Anul trecut mi s-a spus că nu m-am 
înscris în timp. Acum am luat-o de la început ca să ne înscriem în timp. Am venit cu 2 
propuneri: fie, să revenim la prima formă a regulamentului, în care se acordau 3+1 premii, 
adică procentual, așa... Fie să se acorde un premiu pentru comunitatea română, 
reprezentantului ei și 1 pentru comunitatea maghiară, cu reprezentantul ei. Deci rugămintea 
- și vă rog să consemnați în proceul verbal- este aceea de a face să ne putem înscrie în 
timp, să putem discuta această problemă și poate că vom da o finalitate înțeleaptă în așa fel 
încât să se poate acorda un premiu reprezentantului comunității românești, și unu 
reprezentantului comunității maghiare, pentru că așa cum spuneam și în expunerea de 
motive toți suntem plătitori de impozite, toți contribuim cu câte ceva la bunul mers al 
urbei, al municipiului, în așa fel încât ar fi normal să ne bucurăm cu toții de festivitatea 
aceea și să acordăm... Pentru că eu îmi amintesc că era tare frumos în primele ediții, în care 
într-adevăr ne bucuram împreună la decernarea acestui premiu. Eu sper să nu se mai 
ajungă la neînțelegeri și să putem onora cererea pe care am avut anul trecut, nu venim cu 
altă propunere, rămâne tot aceeași. Să nu mai punem persoana respectivă într-o situație 
penibilă pentru că trebuie neapărat să alimentăm orgoliile, sau ambițiile neîntemeiate ale 
uneia, sau alteia dintre părți. Deci rugămintea este, dacă se poate, să ne încadrăm în timp și 
să discutăm și să dăm o finalitate onorabilă acestei acțiuni, să ne putem bucura împreună, 
cu atât mai mult cu cât suntem și în an centenar. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim și noi. 
Dl. Cochior, la diverse. Scurt vă rog.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Da, eu sunt scurt. Prima problemă 
ar fi problema Multi-Trans. Din discuție a reieșit că au nevoie oamenii de acolo, de la 
Multi-Trans cam în jur de vreo 2 milioane și 450.000 de lei pentru 2018, ca să nu mai aibă 
probleme. Și încă 2 autobuze, ca să poată facă până la baza sportivă, căreia a fost dat 
drumul și terenul de patinoar, să își facă și ei traseul. Nu alte firme care fac...Una. Doi: N-
am înțeles de ce nu s-a reușit să se facă calculația la documentația pentru statuia Ostașului 
Român. Eu aș dori foarte mult, ca cele două statui până în luna august 2018 să fie 
rezolvate, adică aduse la nivelul în care sunt făcute proiectele. Nu o să poată, pentru că mai 
lipsește multe de la statuia Ostașului Român, dar cel puțin să arate că sunt statui. A treia 
problemă ar fi dacă în bugetul pe 2018 se va prinde asfaltarea străzii Câmpului și Aleea 
Câmpului, pentru că au și oamenii aceea... Mă invită, eu mă duc, respect Legea 393 și 215, 
dar nu știu să le dau un răspuns. Dacă este necesar, haideți să vedem cum putem, cel puțin 
să nu ne omoare vara praful de acolo, că este catastrofă ce este acolo. Ultima problemă ar 
fi să revizuim un pic, parcările din municipiul Sfântu Gheorghe, care sunt dosite așa, că nu 
sunt vizibile. Noi am mai discutat dl. viceprimar, știți parcările. O mașină de pietriș ar 
rezolva și ar închide. Aveți răbdare, că se va face, fiți calmi. Haideți să rezolvăm și asta. Eu 
vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim mult. În 
legătură cu primele 2 puncte am notat și în legătură cu str. Câmpului și parcările dl. 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): ”Și cu primele puncte... Deci 
suntem în discuții zilnice cu reprezentantul firmei Multi-Trans. Ne-au furnizat solicitarea, 
știm despre se este vorba, sperăm să reușim să le includem în buget. Eu nu înțeleg cum nu 
înțelegeți ce se întâmplă la statuia Ostașului Român, fiindcă și azi dimineață am discutat 



 

împreună care este problema. Nu înțelegem ce nu înțelegem, dar în fine. Strada Câmpului 
nu are proiect întocmit și sunt străzi mai importante, sau porțiuni mai importante, care 
proiectăm să le includem, deci nu figurează în proiectul de buget care este în dezbatere 
publică pe site-ul primăriei și pot să vă spun, că și parcările despre care vorbiți, sunt vreo 
15 parcări, pentru care este prevăzută întocmirea studiilor și considerăm că sunt mai 
importante decât str. Câmpului. S-ar putea să fie ele prioritare față de str. Câmpului, dar 
bineînțeles bugetul este proiect, deci propuneri se pot face și se va definitiva probabil pe 
data de 8 februarie ce intră în buget și ce nu. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): ”Mulțumim mult. 
Închid ședința. 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 28 februarie 2018. 
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