
 

 

 
 
 
 
Nr. 88/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 12 decembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: 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. 1443/2018.  
 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 KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Bună 
ziua! Salutările mele tuturor în ședința extraordinară de astăzi. Astăzi vom discuta despre 
cinci puncte de pe Ordinea de zi. Doresc să vă întreb, dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă 
nu sunt, atunci vă rog să votați Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Debreczeni 
László). 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Vă întreb, 
dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? Domnul consilier Cochior. În regulă.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe I. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei consilieri, reprezentanților presei. Dacă-mi permiteți, doresc să vă prezint 
împreună proiectele de hotărâre nr. 1 și 2, deoarece anul trecut domnul primar a încheiat cu 
parohiile un acord în temeiul căruia în anii 2017 și 2018 vom finanța parohiile noastre cu o 
sumă în valoare de 2.000.000,00 RON. Pentru Parohia Ortodoxă s-a alocat pentru acești 
doi ani suma de 400.000,00 RON, restul pentru confesiunile istorice maghiare. Parohia 
Ortodoxă a putut accesa 198.000,00 RON din suma oferită, de aceea pentru anul curent i-
au rămas 202.000,00 RON din suma negociată. Respectiv în ceea ce privește proiectul de 
hotărâre nr. 2, Parohia Unitariană nu a accesat deloc suma negociată, ca urmare suma 
alocată acesteia ar fi în valoare de 185.000,00 RON, restul a fost accesat de parohiile 
evanghelice, reformate și romano-catolice. Practic proiectele de hotărâre nr. 1 și 2 
reprezintă ultimii doi piloni ai acestui program de finanțare a parohiilor pe o perioadă de 2 
ani.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: „Despre ce sumă este vorba?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci anul trecut a primit 
198.000,00 RON și anul acesta mai are 202.000,00 RON până la concurența sumei de 
400.000,00 RON, care era înțeles împreună cu domnul primar. 200.000,00 RON anual, dar 



 

 

anul acesta mai erau rest 2.000,00 RON din anul trecut. Și sperăm ca să poate să și 
cheltuiască anul acesta.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Deci s-a prezentat ambele puncte de pe Ordinea de zi, însă vom vota 
separat în privința acestora. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 1!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
383/2018. 
 „S-a aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre nr. 2…” 

PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
384/2018. 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ: Din greșeală a votat cu aparatul d-nei 
consilier Magyarósi Imola. Menționnează că votează cu ”da”. 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Am trecut 
în procesul-verbal, domnule consilier!” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO 
SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Modificările de contract 
propuse de TEGA S.A au fost supuse procedurii de transparența în administrația publică, 
propunerile sunt de 5 tipuri. Unul se referă la faptul, că Legea 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, completată și modificată ulterior, ne obligă la introducerea unor indicatori 
pentru urmărirea colectării selective, incluse în art. 1 al Actului Adițional propus. Rata de 
reciclare al deșeurilor din hârtie, metal și plastic ar trebui să atingă în anul 2019 un 
procentaj de 40%, în 2020 de 50%, în 2021 de 60%, apoi începând cu anul 2022 de 70%, 
aici doresc să menționez faptul, că în anul 2018 Municipiul Sfântu Gheorghe nu este 
departe de indicatorul acesta de 40%, deoarece începând cu anul 2019 statul va reintroduce 
amenda pentru neatingerea obiectivelor de reciclare, pentru fiecare tonă de deșeu cu care 
orașul, respectiv prestatorul nu se conformează țintelor de reciclare, va risca o amendă de 
30,00 RON/ pe tonă, să sperăm că prestatorul va atinge această țintă de 40% în anul 2019 
și nu va fi obligat la plata unei amenzi. Pentru deșeurile mai mici din construcții și 
demolări sunt impuse indicatori asemănători, 45% pentru anul 2018, aici se impun 
obiective deja pentru 2018, 55% pentru anul 2019, 70% pentru 2020, aici este vorba de 
cantități foarte mici, care pot fi respectate cu ușurință. Modificarea Legii privind regimul 
deșeurilor ne obligă de asemenea și la impunerea unor tarife diferențiate pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor, respectiv pentru deșeurile mixte, aici prestatorul a venit cu 
propunerea, ca să rămână tariful lunar de 9,00 RON pentru populație în cazul celor care 
colectează în mod selectiv, iar în cazul celor care nu colectează în mod selectiv, să fie de 
15,00 RON, fiind și acesta un tarif de penalizare, respectiv trebuie să acopere costul de 
depunere, care a crescut față de anul trecut și această amendă care va fi implementată 
începând cu 01.01.2019 și sperăm că va avea un impact mobilizator și din ce în ce mai 
multe persoane vor alege colectarea selectivă datorită tarifelor diferențiate. Mai există o 
creștere tarifară ale cărei prezentare am omis în cadrul ședinței comisiei economice și 
juridice de asemenea în privința deșeurilor, în cazul firmelor, în locul tarifului de 110,00 
RON/m3 s-a propus suma de 120,00 RON/m3. Modificările următoare se referă la serviciile 



 

 

de salubrizarea al Municipiului Sfântu Gheorghe, în cazul unor servicii prezentate în 
tabelele anexate, suprafețele modernizate pe parcurs vor trece din măturat manuală în 
măturat mecanic, de asemenea în cazul lucrărilor de deszăpezire specifice sezonului de 
iarnă apar noi străzi printre terenurile curățate de prestator. Al patrulea tip de modificare se 
referă de fapt la un singur punct, se extinde lista de patrimoniu prin acea structură de 
acoperiș de la piața desființată din zona Gării și a devenit inutilă prin desființarea pieței și 
va fi predată prestatorului în scopul protecției parcului său de utilaje. Respectiv al cincea 
tip de modificare va fi efectuată în textul contractelor-tip a Autorității Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, vom include modificarea 
contractului-tip al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice (A.N.R.S.C.) în contractele-tip utilizate de TEGA SA.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Dacă nu 
aveți întrebări, comisia de specialitate nr. 1 și-a dat avizul favorabil cu 6 voturi pentru și 1 
abținere, iar comisia de specialitate nr. 5 și-a dat avizul favorabil cu 7 voturi pentru în 
privința proiectului de hotărâre nr. 3, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 1 consilier 
nu votează lipsind din sală (Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 385/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru 
anul școlar 2019-2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Trebuie să aprobăm până 
la data da 21.12.2018 proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul 
Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2019-2020. În ceea ce privește instituțiile de 
învățământ preuniversitar, nu există nicio modificare față de anul școlar în curs. Singura 
modificare s-a ivit în urma unei Hotărâri a Guvernului apărută în luna noiembrie, în 
temeiul căruia, liceele tehnologice își pot modifica denumirea, astfel încât să utilizeze 
denumirea principală de specialitate, deci am identificat o singură unitate de învățământ în 
acest sens, care poate să facă acest lucru, este vorba de Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ ”Berde Áron”, care până acum a figurat cu denumirea de Liceul Tehnologic 
”Berde Áron”, specialitatea principală fiind cea economică, așadar în continuare, începând 
cu 01.09.2019 va figura cu denumirea de Liceul Economic ”Berde Áron”, deci practic va 
primi înapoi acea denumire anterioară, după care această unitate școlară a devenit 
cunoscută.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Dacă nu 
sunt întrebări, vă rog să votați despre acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 386/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.r.): „Urmează 
punctul Diverse. La Diverse s-a înscris colegul nostru, domnul Cochior, poftiți, aveți 
cuvântul!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Foarte pe scurt, că am discutat și 
la ședința de comisie economică și juridică. Propun și trebuie să facem să adunăm toți 
președinții de asociație, să nu mai continuăm așa, cum s-a continuat, pentru că dacă 
președinții de asociație de proprietari sau chiriași nu fac măcar odată pe an o ședință cu 
proprietarii, selectarea deșeurilor nu se va realiza. Și atunci n-are rost să implici unul care 
este alb și corect și cinstit între cel care nici nu-i interesează. Și acolo, dacă îi adunăm să ne 



 

 

propună, cam ce doresc dânșii să facă în afară nu greșesc cu nimic, sper că nimic. Dar cel 
puțin să știm, pentru că asta nu-i de joacă, că celălalt ar putea să plătească în locul altuia. Și 
o altă propunere ar fi, dacă se poate, că atunci se mai poate controla, dacă am lua camere 
de supraveghere și atunci vezi ce se întâmplă, decât atât dacă este corect sau nu, 
dumneavoastră hotărâți.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit, vă rog!..Nu doriți să răspundeți? Bine. Mulțumim frumos.” 
 
 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 31 ianuarie 2019. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR 
         Kelemen Szilárd-Péter                      Kulcsár Tünde 
 
 


