
 

 

 
 
 
 
Nr. 83/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 09 noiembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Bálint Iosif, Debreczeni László, Kondor Ágota, Magyarosi 
Imola-Piroska, Székely Kincsö, Vajna László. 
 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. 1306/2018.  
 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 JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Putem să 
începem așadar, nu?....Bună ziua tuturor! Ședința noastră extraordinară se constată ca fiind 
valabil întrunită, așa că aș dori să întreb în primul rând, dacă este necesară dezbaterea altor 
proiecte de hotărâre în afara celor patru proiecte de hotărâre anunțate în mod oficial? Vă 
rog în acest sens, propunerile domnului viceprimar Toth-Birtan Csaba!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să propun 
includerea a 4 puncte suplimentare în Ordinea de zi. Primul în legătură cu actualizarea 
cotelor de participare asupra părților de uz comun a unităților individuale ale imobilului 
aflat în proprietate comună, situat în strada Libertății, nr. 1. Al doilea în legătură cu alipirea 
a două proprietăți imobiliare situate în strada Borviz. Al treilea în legătură cu majorarea 
contribuției proprii a Municipiului Sfântu Gheorghe cu o sumă în valoare de 500.000,00 
RON în cadrul proiectului de extindere a sistemului de furnizare a apei potabile și de 
canalizare. Iar al patrulea în legătură cu aprobarea prețurilor locale pentru producerea şi 
distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, 
de către URBAN-LOCATO S.R.L.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Atunci o rog pe doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu propun un singur 
proiect de hotărâre, punctul D3 privind modificarea bugetului general al Municipiului 
Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Bine, 
mulțumim frumos. Atunci vă rog să votăm separat pentru cele cinci proiecte de hotărâre 
menționate mai sus! Pentru proiectul de hotărâre D1, vă rog, cine este pentru?” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Următorul D2, vă rog frumos votarea acestuia!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Aprobarea punctului D3, vă rog frumos!” 



 

 

 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Punctul D4, vă rog frumos!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilieri nu votează (Kolcza István). 

„Punctul D5, vă rog frumos!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Și punctul D6, vă rog frumos!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Atunci vă propun să votăm în întregime Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Doresc să întreb, dacă, cineva are de dezbătut și alte subiecte în afara proiectelor 
de hotărâre? Cserey Zoltán. Da? Mulțumesc frumos. Dacă nu sunt alte, atunci începem 
ședința noastră.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2018. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bugetul general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat la sfârșitul trimestrului al III-lea a fost o sumă în 
valoare de 125.479.330,00 RON. Am realizat încasări într-un procent de 69,16%, iar plățile 
într-un procentaj de 66,39%, desigur raportat la nivelul anual. Veniturile proprii obținute 
de instituțiile de învățământ au fost de 2.633.216,00 RON, cele obținute de instituțiile 
culturale au fost în valoare de 1.538.001,00 RON și din partea organizațiilor de peste 
hotare am încasat o finanțare totală în valoare de 219.341,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Vă rog să prezentați observațiile dumneavoastră, dacă aveți! Dacă nu sunt, 
menționez faptul, că comisiile nr. 1, nr. 5 au aprobat proiectul, în comisia nr. 1 au fost 4 
voturi pentru, iar în comisia nr. 5 au fost 6 voturi pentru, vă rog să votați deci și 
dumneavoastră.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 333/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea dreptului 
de administrare al Direcției de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe asupra 
unor imobile situate în str. Daliei nr. 1 bl. 12. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Spațiile situate pe parterul 
imobilului menționat mai sus se află în administrarea Direcției de Asistență Socială, ar fi 
necesară înființarea unui birou relații clienți în imobilul respectiv, încă nu s-a realizat 
investiția, ca urmare revocăm deocamdată dreptul de administrare al Direcției de Asistență 
Socială asupra acestor spații.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Doamna Pârvan, aveți o observație?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Aș avea o observație, să întreb, 
ce se întâmplă cu cuibușorul de nebunii de acolo, de pe strada Daliei, ce destinație va 
primi? Nu ați înțeles?”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „E gol.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ”Da, acum da. Poate că astăzi e gol. 
Să nu vă uitați așa la mine, că știu despre ce este vorba și știți și de unde știu! Ah, da. Că 
dacă nu erau cercetări, nu știam nimic! Altceva vroiam să spun de fapt. Vroiam să spun…o 
să primiți informați, stați liniștiți, sunteți primii, care veți primi informații, am aflat datorită 
unei conjuncturi. Da. Altceva vroiam să vă spun de fapt și de drept. Că stă spațiul acela, 



 

 

care ar putea primi o altă destinație, printre altele, și datorită faptului, că acea comisie 
socială practic este ca și inexistentă la noi și am spus de mai multe ori și am rugat de mai 
multe ori, noi n-am fost odată, să vedem, ce-i acolo. Ce e la ”Sing Sing”. Parcă a ridicat 
colegul problema cu ”Sing Sing”-ul, nu știu cine s-a ridicat, și a spus că o fi un hotel de 
cinci stele, mergem acolo, nu mai mergem la hotelurile noastre. Ce o fi la Billa, 
Dumnezeule, când trec acolo și văd ce e acolo, mă apucă groaza. Oare misiunea…în plus, 
că avem și informații de la blocurile acelea de la Billa, acolo e, acolo e o…nici nu știu cum 
să-l numesc. Comisia socială nu e decât sus-jos, sus-jos, să nu le atrofieze cumva 
încheieturile de la mâna dreaptă, sau stânga cu care votăm. Deci această legislatură cel 
puțin, comisia socială și colegii care au fost în comisia socială în legislaturile precedente, 
aduc aminte, că le mai mișcam, le mai dădeam o inițiativă, acum nimic, nimic, nimic. Da. 
Ceea ce s-a întâmplat acolo în strada Daliei, printre altele, este și urmare a faptului că 
cineva este vinovat și eu chiar o să aduc în discuție problema aceasta, dacă mă întreabă 
cineva, că trebuia văzut totuși, s-a mutat din loc, sunt ani de zile, de când a avut aceeași 
destinație, pe care au descoperit-o în ultima vreme, cei care au descoperit-o. Nu se poate 
așa ceva. Deci măcar în timpul acesta, care a mai rămas, un an de zile, un an jumătate, cât 
mai e, ar fi totuși cazul, comisia socială să miște ceva, pentru că, dacă se pune cineva să 
pui pe hârtie ce ai făcut, nu pot să spui, că numai ai votat la comisii, nu cred că oamenii ne-
au trimis aici numai pentru asta. Încă odată eu insist, comisia socială să-și facă datoria. 
Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Cineva…” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Numai o propoziție. Deci 
eu nu sunt membru în comisia socială, aveți tot dreptul să mergeți și să vizitați aceste 
instituții, aceste locații, chiar vă rog… Nu, nu. Cu comisie și singură de fapt. Ca consilieri 
locali, aveți tot dreptul. Vă dau dreptate, da…” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.):  Nu vorbește în microfon, nu se 
aude. 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Domnule 
consilier Tischler, dacă doriți să interveniți…” 
 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.r.): „Mulțumesc. Într-adevăr și în 
ședința de comisie s-a propus acest lucru, să mergem, doamna președinte a comisiei nu este 
aici, dar eu vă invit, haideți să stabilim o oră, dar a doua oară când pomeniți de adăpostul 
de noapte. N-am fost prezent la ședința la care colegul a spus niște lucruri neadevărate. 
După ședință, sunt cu mașina, vă invit, să mergem la adăpostul de noapte. Acum, fără să 
fie pregătit, să mergem la adăpostul de noapte, acum nu neapărat pentru dumneavoastră 
spun, către colegul, a zis lucruri neadevărate. Acum să mergem cu presă, cu tot, să vedem, 
dacă e adevărat, ceea ce ați spus dumneavoastră. O să vorbesc cu doamna Kondor și o să 
propun să pregătim în următoarea perioadă, una, doua săptămâni, să vizităm toate 
instituțiile, dar știți că nu este nimic de ascuns, am fost, în mandatul precedent, am fost 
împreună și am vizitat toate instituțiile. Sigur avem dreptul și o să mergem, o să organizez 
acest lucru. Bine.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă altcineva are vreo opinie? Dacă nu…Domnule Cochior!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Eu nu știu ce am vorbit, dar dacă 
vă duceți la ”Sing Sing”, considerați dumneavoastră, într-un stat de drept democratic, cum 
arată clădirea aia, din exterior, cu geamuri sparte, cu gunoiul aruncat, nu știu, ce n-ați văzut 
dumneavoastră. Ei, dacă totuși doriți, o să încerc să vă spun în legătură cu oamenii din 
strada Câmpului și din Aleea Căminului niște informații, care o să vă surprindă. Că nu m-



 

 

am dus eu de dragul să mă aflu eu în strada Ciucului să merg acolo. Am fost solicitat. Nu 
m-am dus, să văd eu ”Sing Sing”-ul de dragul de a-l vedea. Fiți convinși de treaba asta! Și 
nu trebuie să dezinformăm, pentru că eu nu am zis… că-i neadevărat, că eu nu sunt în 
comisia socială, dar dacă oamenii m-au invitat și m-au dus acolo, mi-au arătat gunoi în 
spate, geamuri sparte, de afară se vede o mizerie catastrofală! Acum nu știu, că de vreo trei 
săptămâni n-am trecut pe acolo. Deci despre ce discutăm? Nu-i nimic o să încerc să 
vorbesc domnii cu care am filmat și dăm publicitate. Sigur. O să mergem, după terminare o 
să mergem, cu cea mai mare plăcere.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Dacă alte observații nu sunt, propun la vot proiectul de hotărâre nr. 2.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 334/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a 
domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor 
sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Subiectul modificării este 
una dintre anexele contractului, care conține prețul serviciilor, aici există o propunere 
privind modificarea prețului de închiriere cu referire la spațiile de birou destinate cluburilor 
sportive, sala de aerobic, sala de dans, sălile de antrenamente. Respectiv este un nou titlu, 
care nu a existat până acum, pentru cluburile sportive, care strânge sportivii legitimați, de 
asemenea o sală de închiriat. După spusele conducătorului firmei aceste propuneri ar crește 
și gradul de utilizare al arenei, precum și veniturile. Conducătorul firmei a prezentat în 
mod detaliat aceste propuneri în cadrul ședinței comisiei economice, așadar vă rog să-l 
susțineți cu votul dumneavoastră!” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Da, bine. În 
cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, comisiile nr. 1, 5 și 6 au stabilit următoarele 
sume: închirierea terenului de sport cu taxa de 80,00 RON pe oră, taxa lunară pentru 
cluburile sportive în valoare de 150,00 RON, taxa lunară pentru sala de forță în valoare de 
3.000,00 RON plus minim 10% din CA. Da. Iar toate comisiile de specialitate au propus ca 
taxa sălii de aerobic și de dans să fie de 450,00 RON pe lună. Cred că acum acestea trebuie 
separat... da. Dacă aveți opinii în legătură cu acestea sau alte propuneri? Dacă nu, atunci le 
votăm așadar separat. Să votăm în legătură cu suma de 80,00 RON pentru închirierea 
terenului de sport. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Da, am aprobat-o. Pentru birourile cluburilor sportive, suma de 150,00 RON pe 
lună.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Pentru sala de forță suma de 3.000,00 RON pe lună plus 10%.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István). 
 „Da, s-a aprobat și acesta. Mulțumesc frumos. Atunci să votăm acum proiectul de 
hotărâre nr. 3 în întregime.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 334/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A. în vederea 
acordării sprijinului logistic în scopul amenajării a unui patinoar. Prezintă: Toth-Birtan 



 

 

Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Asemenea anului anterior, 
Sepsi Rekreatív S.A. va instala în centru un patinoar de o suprafață de 800 m2, în acest 
scop are nevoie de asistența Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei 
Sfântu Gheorghe și acest contract prevede elementele acestui sprijin logistic. Atât. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Observații? Nu sunt? Atunci menționez, că comisiile nr. 1, 5 și 6 au dat avizul 
pozitiv pentru acest proiect de hotărâre, menționez, că domnul consilier Kolcza nu a votat. 
Deci vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 335/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea cotelor 
de participare asupra părților de uz comun a celor 8 unități individuale înscrise în CF nr. 
23317-C1 Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Cartea funciară 
menționată mai sus include câteva birouri ale Primăriei, Teatrul ”Tamási Áron”, sala de 
studio a teatrului, teatrul de păpuși și sediul unei unități comerciale, și anume sediul 
restaurantului Tribel, repartizarea părților de uz comun ale acestei clădiri a fost greșită, 
fiind confirmată de măsurarea efectuată de topograful György Ede-Zsolt și acest proiect de 
hotărâre se referă la aprobarea cotelor de participare asupra părților de uz comun 
nedivizate stabilite de măsurare.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Dacă aveți observații? Nu sunt? Atunci menționez, că comisiile nr. 1, 5 au dat 
avizul pozitiv pentru acest proiect de hotărâre, deci vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 336/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea 
imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz, fn. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Primăria dorește să câștige 
în cadrul Programului Operațional Regional o finanțare pentru construirea unei noi 
grădinițe și creșe în strada Borvíz, fiind necesară dezlipirea acestui imobil pentru acest 
scop.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Observații? Membrii comisiilor 1 și 5 au votat cu toții în favoarea proiectului de 
hotărâre, vă rog să votați și dumneavoastră!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 337/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Vom mări bugetul general 
al Municipiului Sfântu Gheorghe cu o sumă de 1.280.000,00 RON, pe care vom obține din 
venituri proprii, în contul de cheltuieli apar următoarele titluri: 217.700,00 RON pentru 
cheltuielile de funcționare și de menținere a instituțiilor de învățământ, 83.310,00 RON 
pentru amenajarea unui oraș de basme de iarnă pentru copii, acoperirea sezonal a 
amfiteatrului din centru, 200.000,00 RON pentru majorarea capitalului social a societății 



 

 

Sepsi Rekreatív S.A., aprobată anterior, 115.000,00 RON pentru finanțarea bisericilor, 
suma de 173.090,00 RON destinată cheltuielilor pentru curățenia orașului, 200.000,00 
RON pentru finanțări de minimis, 92.000,00 RON pentru cheltuielile aferente exploatării 
forestiere, 216.000,00 RON pentru plata cotizației Asociației ”Asociația Vadon”, care de 
asemenea a fost aprobată anterior, respectiv o regrupare negativă, 17.100,00 RON între 
titlurile de investiții și cheltuielile cu personalul.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Ascultând regrupările, vă întreb, dacă cineva are vreo observație? De altfel 
proiectul de hotărâre a primit aprobare pozitivă a comisiilor 1, 5 și 6, așadar vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 338/2018. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
cofinanțării proiectului „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile 
aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașele Covasna, Întorsura 
Buzăului”, proiect finanțat din economiile rămase pe Programul Operațional Sectorial 
Mediu. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În proiectul de dezvoltare 
privind sistemul de apă și apă uzată menționată mai sus în temeiul H.C.L. nr. 82/2015, 
contribuția proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost stabilită la o sumă în valoare de 
44.373,3 EUR, reprezentând cu cursul de schimb valutar respectiv o sumă de 206.912,00 
RON, în cadrul acestui proiect de hotărâre dorim să majorăm această sumă, la solicitarea 
operatorului regional Gospodărie Comunală S.A, la 540.409,05 RON, din care s-a plătit 
deja o contribuție în valoare de 40.409,05 RON, practic, suma așteptată de noi de către 
Gospodărie Comunală SA este de 500.000,00 RON. În anexa proiectului de hotărâre găsiți 
destinația detaliată a acesteia, propunerea se referă la o contribuție parțială la cumpărarea 
unei mașini-unelte pentru întreținerea rețelei de canalizare, valoarea mașinii depășește 
suma de 1.000.000,00 RON. Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe ar contribui cu puțin 
mai mult decât jumătate din acest preț, potrivit acestei propuneri. Menționez, că această 
mașină va intra în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, deci prin acesta vom 
cheltui pe proprietatea noastră.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Am ascultat prezentarea. Vă rog să faceți observațiile eventuale! Dacă nu sunt, vă 
rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 339/2018. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
prețurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale 
pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mai există și modificări 
legislative cu impact pozitiv, suntem martorii uneia de acest gen, deoarece procedura 
stabilirii modificării de prețuri s-a derulat până acum în așa mod, încât primăria să dea o 
aprobare de principiu în privința modificării de preț, am și făcut acest lucru, pe baza acestei 
aprobări de principiu, instituția competentă națională acordă de asemenea o aprobare de 
principiu, urmând ca ulterior să fie validată printr-o hotărâre. Această procedură a fost 
modificată începând cu data de 01 noiembrie și primăria are dreptul de a aproba aceste 
prețuri, într-o singură etapă. Deci practic acest proiect se referă la aprobarea finală a 



 

 

aceleași prețuri, care a fost acordată deja în cadrul unei ședințe anterioare sub forma unei 
aprobări de principiu.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Vă rog frumos să faceți observațiile, dacă aveți ceva de adăugat. Comisiile de 
specialitate nr. 1 și 5 au aprobat pozitiv și acest proiect de hotărâre, atunci putem vota și pe 
acesta.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 340/2018. 
 

DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Acum pot să 
predau într-adevăr cuvântul domnului consilier Cserey Zoltán-Mihály.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Doresc să vă prezint două cazuri scurte în fața dumneavoastră. Unul este cel poate mai 
puțin cunoscut de toată lumea, evenimentul, despre care doresc, să vă vorbesc. Duminica 
trecută în Catedrala Ortodoxă s-a ținut o slujbă religioasă de mulțumire, cu ocazia faptului, 
că printr-o contribuție bugetară nu chiar mică, la care a participat și primăria, s-au finalizat 
lucrările de renovare a bisericii ortodoxe. Cu această ocazie, în rândul participanților la 
slujba religioase s-au prezentat așadar înalți preoți, conducerea Consiliului Județean și 
domnul primar Antal Árpád-András. Din păcate, promovarea evenimentului a fost destul 
de slabă, pentru că, mă gândesc, că nu toți dintre colegii mei de aici au luat cunoștință de 
acesta. Deci după discursul domnului mitropolit a vorbit domnul prefect, urmat de domnul 
primar, al cărui discurs a fost primit cu ropote de aplauze, în mod contrar celor care au 
vorbit înaintea dânsului, ale căror discursuri au fost ascultate în liniște. Domnul primar a 
fost urmat de Dan Tanasă binecunoscut pentru ura față de maghiari, care și-a exprimat 
nemulțumirea sa pentru ovațiile și aplauzele cu care au primit discursul domnului primar și 
a informat cetățenii prezenți în privința faptului, cât de ostilă este atitudinea domnului 
primar față de români, enumerând chestiunile cu care ar fi procedat împotriva intereselor 
populației române din zonă. Sfârșitul discursului său nu a fost aplaudat de public. După 
acesta cred că această întrunire interesantă și instructivă are un mesaj special. După opinia 
mea, acesta ar fi, că populația română din oraș s-a săturat de instigarea permanentă la ură 
împotriva populației maghiare și a adoptat o poziție în favoarea unui oraș viabil, unui oraș 
care să se dezvolte, desigur înseamnă și faptul, că și mulți din rândul populației române 
consideră ca fiind a lor nu numai din partea populației maghiare întreaga activitate, 
respectiv efortul depus de primar Antal Árpád-András. În lipsa dânsului, aș dori să-l felicit 
pentru performanța sa pe care a manifestat-o și cu această ocazie. Ar mai fi un lucru, care 
de fapt este în legătură cu serviciile publice și anume cu Electrica S.A din Sfântu 
Gheorghe, deoarece este probabil prin tot orașul, în zona mea este instalată o clădire 
transformator. Săptămâna trecută au oprit de 3-4 ori pentru mai multe ore curentul, fără să 
fi anunțat pe cineva în privința acestui lucru. Totodată s-a publicat în presă, că în 
localitățile Ghelința și Micfalău se sistează furnizarea curentului între orele 8:00-15:00, dar 
au omis acest anunț în cazul nostru, iar când m-am deplasat la stația de electricitate din 
apropierea noastră, acolo mi s-a spus, că acest lucru nu face parte din atribuțiile lor, 
desigur, eu știam, că nu face parte din atribuțiile lor să anunțe populația. După opinia mea, 
această poziție de monopol a întreprinderii Electrica SA semnalizează faptul, că de multă 
ori nu țin cont de interesele consumatorilor, clienților. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Observații, opinii din partea cuiva? Domnul Gheorghe Ion, aveți cuvântul!” 



 

 

 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, vă mulțumesc. La sentimentul d-
lui consilier legat de evenimentul de la catedrală, într-adevăr, nu am fost prezent, dar 
consider că a fost un lucru greșit din partea d-lui... Dar legat de ceea ce m-am înscris eu, 
dacă tot vrem să fim corecți, aș veni cu o propunere, la dumneavoastră, la domnul 
viceprimar, la cei prezenți aici, să realizăm, dacă se poate și cum se poate, ca pe placa care 
este pe primărie, două plăci comemorative, una stânga, una dreapta, să încercăm să punem 
și pe placa care este pe partea stângă a primăriei, cum intrăm, două suporturi, dacă nu trei, 
dar măcar două, stânga, dreapta, unde să putem și noi să depunem o coroană de flori, sau 
să fie agățată, o cocardă, o coroană, ceva, în așa fel încât să stea pentru o perioadă mai 
îndelungată, așa cum este și pe partea dreaptă cum intrăm în primărie, există o placă și 
există trei suporți pe care... Vă spun acest lucru, pentru că pe data de 17 noiembrie aș vrea 
să punem o coroană de flori pe această placă, și aș fi...noi am fi bucuroși dacă această 
coroană ar sta mai multe zile. Deci la fel ca și la cealaltă placă. Vă mulțumesc.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Da, ne vom uita cu 
responsabilii tehnici și dacă există posibilitatea, atunci bineînțeles, că se va monta, dar 
coroanele și acum rămân peste două săptămâni, deci avem acest…găsim, găsim 
modalitatea…” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Doamna 
Pârvan!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mă gândeam, făceam o comparație 
între problemele serioase ale orașului și preocuparea de a măsura lungimea aplauzelor la o 
manifestare. Eu nu am fost în țară, n-am fost la manifestările de pe 04, că nu pot fi prezentă 
la fiecare manifestare, mai avem și viață personală, dar m-am bucurat când am auzit, că 
domnul primar s-a dus. Prezența domnului primar a fost o mână întinsă. Deci eu nu cred, 
că trebuie să comparați aplauzele, care a fost mai aplaudat mai așa... nu știu cum. Pare 
ridicolă chestia asta de a fi…Normal, că dacă eu mă duc într-o biserică reformată sau așa, 
nu voi fi aplaudată ca lungime, dar niciodată n-am măsurat. Asta îmi aduce aminte de un 
profesor, care, în loc să corecteze tezele serios, măsura cu rigla, cât centimetri a scris nu 
știu cine la teză. Deci îmi amintește de gestul acela. Prezența domnului primar acolo este o 
mână întinsă și eu cred că este suficientă. Iar chestia asta, ca să vedem cine cât a fost mai 
aplaudat, nu știu, mi se pare mai mult decât ridicolă. În ceea ce privește intervenția lui Dan 
Tanasă, nu aș putea să spun ceea ce a spus colegul meu, că nu sunt de acord, fiecare etnie 
își are vocalii săi. Îl cunosc bine pe Dan Tanasă, deci știu exact ce spune Dan, dar am avut 
ziarele din urmă și am avut timp în zilele când m-am întors să mă uit în ziarul local și văd 
că la Consiliul Județean domnul Kulcsár, am înțeles, că la un moment dat au ieșit liberalii 
afară din ședință, că vorbea despre atrocitățile săvârșite de români împotriva maghiarilor în 
perioada 14. Și am zis: Doamne sfinte, am întors istoria cu fundul în sus! Deci fiecare își 
are vocalii săi și suntem în democrație, tot ce se mișcă lumea asta e pus pe seama 
democrației. Fiecare are dreptul să vorbească. Ce vorbește, sigur, dacă încalcă legea să dea 
socoteală, dar nu mi se pare că trebuie neapărat să tragem în Dan Tanasă, și atunci trebuie 
să tragem și în domnul Kulcsár Tünde, Kulcsár... și nu știu cum îl mai cheamă, n-are 
importanță. Dar știu că este unul din vocali, mai vocal, decât Dan Tanasă, când este vorba 
de a-și afirma unele principii democrate. Și eu sunt convinsă, că dumneavoastră, stimați 
colegi, știți exact, ce s-a întâmplat în ședința Consiliului Județean. Aș avea totuși o 
întrebare. Dumneavoastră ați fost prezent la Catedrala Ortodoxă duminică, pe 04, ca să-l 
auziți pe Dan Tanasă? Na, vedeți? Vorbim așa în…Ați citit în ziar, că și eu am citit de 
atrocitățile săvârșite de români în Transilvania. Deci e mai mult decât ridicol. Vă recomand 
să-l vedeți mâine seara, sâmbătă, am înțeles... Să ne uităm la Rareș Bogdan, la Realitatea 



 

 

TV să vedem despre ce atrocități ale românilor este vorba. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Despre 
adevărul în privința atrocităților se poate vorbi îndelungat și pe partea cealaltă, numai atât 
se merită să fie menționat cele întâmplate în toamna anului 1945 în localitățile Aita Seacă, 
Sândominic, când la Garda lui ”Iuliu Maniu” a dispus executarea a 11 de etnici maghiari 
prin decapitare la Aita Seacă, etc., așa că…De altfel, la Consiliul Județean a fost vorba 
despre Revoluția din 1956 și nu despre atrocitățile săvârșite la sfârșitul celui de al doilea 
Război Mondial…” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Eu am crezut că un 
astfel de eveniment unde de fapt este sau ar putea fi vorba despre posibilitățile prieteniei 
dintre etniile maghiare și române, va fi primită cu entuziasm și obiectivitate din partea 
colegilor români, dar se pare, că dumneavoastră probabil că nu vă bucurați de acest fapt și 
aveți interesul, ca propaganda instigatoare să funcționeze și în continuare.” 
 Domnul președinte de ședință JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Din partea 
domnului Kulcsár nu putem vorbi deloc de instigare, însă din partea domnului Dan Tănasă 
auzim cu desăvârșire de instigații, de foarte multe ori. Atât.” 
 (lb.r): „Deci astea fiind spuse, ședința se încheie, mulțumim pentru prezență și 
participare!” 
 
 
 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 decembrie 2018. 
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