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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 octombrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Kondor Ágota, Magyarosi Imola-Piroska, 
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. 1209/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Bună ziua, domnilor și 
doamnelor consilieri! Salut prezența presei la ședința extraordinară de astăzi, 16 octombrie.  
Aș avea o întrebare, dacă în afara punctelor scrise pe prezenta Ordinea de zi ar mai fi și 
altele? Da, vă rog, doamna viceprimar Sztakics Éva!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei consilieri și reprezentanților presei, aș dori să propun includerea a încă două 
puncte în Ordinea de zi de astăzi, punctul D1 privind modificarea bugetului Municipiului 
Sfântu Gheorghe și punctul D2 privind încheierea contractului de asociere cu Asociația 
”Sikló”. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Dacă repetați și în limba 
română...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Da! Bună ziua! Salutările 
mele colegilor mei consilieri și reprezentanților presei, pentru ședința de astăzi aș propune 
două proiecte de hotărări, punctul D1 privind modificarea bugetului Municipiului Sfântu 
Gheorghe și punctul D2 privind încheierea contractului de asociere cu Asociația ”Sikló”. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumesc, să 
propunem la vot D1 privind modificarea bugetului. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 

„Da, mulțumesc. Domnul Comăneci, doriți să interveniți? Da, mulțumesc. 
Supunem la vot proiectul de hotărâre D2 privind un contract de asociere. Propun să trecem 
la vot.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 

„Vă mulțumesc. Întreb, dacă la Diverse este cineva? Nimeni nu dorește să se 
înscrie. Eu m-aș înscrie, am o problemă. Atunci propun să votăm întreaga Ordine de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 



 

 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea sistemului de iluminat public 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 1”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Am depus în cadrul 
Programului Operațional – Axa prioritară 3.1.C. două proiecte privind extinderea, 
modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Sperăm că până la termenul limită de 18 octombrie putem depune și acest al 
treilea proiect, care cuprinde șapte străzi: str. Câmpului, str. Horea, Cloșca și Crișan, 
Cetății, Voican, Erege și Dózsa György. Cred că sunt șase. Deci acestea sunt străzile. 
Valoarea totală a investiției este de 1.398.767,42 RON.” 
 (lb.m.): „Am depus în cadrul Programului Operațional – Axa prioritară 3.1.C. două 
proiecte și sperăm că putem depune și acest al treilea, până la data termenul de 18 
octombrie. Acest proiect cuprinde modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 
public a următoarelor străzi: str. Câmpului, str. Horea, Cloșca și Crișan, str. Cimitirului, 
str. Cetății, str. Voican, str. Erege și str. Dózsa György. Se pare că sunt totuși șapte. 
Valoarea totală a investiției este de 1.398.767,42 RON.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim doamnei 
viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre. Dacă printre dumneavoastră există 
cineva, care ar dori să intervină? Dacă nu, propun să trecem la votarea acestui proiect de 
hotărâre.”  
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 313/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m., lb.r): „Dorim modificarea 
bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe cu o sumă în valoarea de 1.580.000,00 RON, care 
a fost prevăzută din surse proprii. În contul de cheltuieli propunem pentru cheltuielile de 
întreținere și reparații ale instituțiilor de învățământ suma de 54.350,00 RON, pentru 
cheltuielile de personal cabinetelor medicale din instituțiile de învățământ 403.000,00 
RON, suma de 868.750,00 RON pentru majorarea capitalului social al operatorului 
regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, 9.000,00 RON pentru bugetul 
teatrului ”Tamási Áron” în scopul intabulării, Programul de Dezvoltare se modifică cu 
suma de 244.900,00 RON și apar noi cheltuieli precum parcul wifi, cumpărarea a 10 buc. 
de căsuțe de lemn, de preferabil înaintea Târgului de Crăciun, întocmirea unui studiu 
privind reglementarea parcării în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv propunem câteva 
regrupări, care se referă la ajustări potrivit unor valori la ofertele primite în urma 
achizițiilor publice.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc, doamnă 
viceprimar! Aș avea și eu o intervenție legat de acest aspect, dacă la modificarea bugetului 
ați prevăzut, sau au ajuns la timp documentele necesare de la Colegiul Național ”Mihai 
Viteazul” privind solicitarea dânșilor pentru o virare de credit, având în vedere că au făcut 
o economie privind investițiile, dorind să facă o modificare a listei de investiții, cu 
rugămintea de a putea să facă niște reparații la ventilatoarele de la cantină și reabilitarea 
unor clădiri din incinta școlii și nu în ultimul rând este vorba de un catarg care este foarte 
important pentru dânșii, să achiziționeze acet catarg, pentru că la anumite festivități de 
deschidere și de închidere a anului școlar și la alte manifestări solemne, precum și 
aniversarea unui secol de la marea unire din 1918 se impune arborarea drapelului din 
școală și școala nu dispune de un astfel dispozitiv. V-aș ruga dacă există posibilitatea și aș 



 

 

mai avea o rugăminte către dumneavoastră, dacă știți, că s-a finalizat documentația privind 
renovarea internatului, dacă s-a finalizat documentația, cam când ar putea începe lucrările 
acestui internat, având în vedere faptul, că se apropie iarna și lucrările încă nu au început. 
Vă mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Da. Deci Încep cu ultimul, 
da?” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci știți, că s-a semnat 
proiectul de finanțare pentru renovarea, reabilitarea internatului și a corpului de sală de 
festivități. Deocamdată a fost executată documentația în faza DALI, urmează… deci este 
pe masa biroului de achiziții, proiectul de achiziție publică pentru proiectare și execuție. 
Deci sperăm, că în decursul iernii se va executa proiectul tehnic, după aceea, după 
obținerea autorizațiilor și având în vedere, că este vorba de o clădire care este în apropierea 
monumentului istoric, fiind clădirea principală a școli, deci durează obținerea avizelor, dar 
sperăm, deoarece avem finanțarea asigurată, ca primăvara să putem demara și lucrările de 
execuție. Desigur trebuie să facem un plan împreună cu direcțiunea școlii pentru a nu 
perturba activitățile din internat și din incinta școlii. În ceea ce privește catargul, nu am 
văzut o solicitare de finanțare, am văzut însă cererea emiterii unui certificat de urbanism. 
Aici o să avem probabil o discuție cu conducerea liceului, pentru că într-adevăr pentru 
manifestările din cadrul liceului, care, după cunoștințele mele și să spună colegii care sunt 
în consiliul de administrație și participă la festivitățile de închidere și de deschidere a 
anului școlar, au loc, după cunoștințele mele, în spate. Acum se dorește un catarg enorm de 
11,7 m în fața clădirii monument istoric, dar pentru asta trebuie obținut desigur și avizul 
direcției pentru monumente istorice, pentru orice intervenție, deci să vedem avizul de la 
monumente istorice.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da. Mulțumesc. Deci 
probabil, că se vor demara aceste probleme de aprobări și avize, numai că era o discuție, 
dacă s-ar putea modifica aceste credite de investiție de la un capitolul la celălalt, asta…Da, 
deci trebuie să venit la secretariat documentația, eu am primit în filmare, astăzi. Nu știu...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Toate modificările între 
capitolele bugetare, vom avea cu siguranță la sfârșitul acestei luni o altă modificare de 
buget, dacă astăzi am primit documentația, nu avem cum să includem în buget.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc foarte mult 
pentru răspuns. Dacă mai sunt completări la punctul D1? Atunci propunem să trecem la 
vot.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 314/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Sikló” (Sikló Egyesület) în vederea organizării celei de a 
XX-a ediții a Întâlnirii Geologilor din Secuime. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r., lb.m.): „Asociația Sikló 
Egyesület” propune un contract de asociere în vederea organizării celei de a XX-a întâlnire 
a Geologilor din Secuime, care din punctul nostru de vedere implică alocarea unui buget de 
8.000,00 RON. Bugetul total al proiectului este de 18.200,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, vă mulțumesc. Dacă 
există ceva propuneri legate de acest proiect D2? Vă mulțumesc. Propun să trecem la vot.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 



 

 

HOTĂRÂREA NUMĂRUL 315/2018. 
 „Da, vă mulțumesc. Cu aceste spuse și aprobate și hotărâte, încheiem ședința 
extraordinară de astăzi și vă mulțumesc pentru prezență! Să aveți o zi frumosă!” 
 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 noiembrie 2018. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR 
                Gheorghe Ion    Kulcsár Tünde-Ildikó                
 
 
 
 
 
 
 


