
 

 

 
 
 
 
Nr. 89/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 17 decembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Kelemen Szilárd-Péter, Kondor Ágota, 
Magyarosi Imola-Piroska, Tischler Ferenc, Vajna László, Zsigmond József. 
 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. 1455/2018.  
 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 consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua! Salutările 
mele tuturor participanților, colegilor mei și reprezentanților presei la ședința extraordinară 
de astăzi. În lipsa domnului consilier Kelemen Szilárd, respectiv a doamnei consilier 
Kondor Ágota, care îl înlocuiește, îl rugăm pe următorul din listă, adică pe domnul Kolcza 
István să conducă această ședință. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
387/2018, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe pentru data 17.12.2018. 
 „Mulțumim, deci îl rugăm pe domnul Kolcza István să ia loc scaunul președintelui 
de ședință.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Bună ziua! Declar 
deschisă ședința extraordinară de astăzi. Vă rog, să porniți aparatele de vot, dacă nu ați 
făcut încă acest lucru! Înainte de a vota Ordinea de zi în întregime, doresc să vă întreb, 
dacă mai sunt și alte propuneri, respectiv, dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? 
Bine. Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei și reprezentanților presei, locatarilor interesați, doresc să propun un punct de 
ordine D1 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), 
pentru obiectivul de investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Dacă sunt și alte 
propuneri sau alte solicitări la Diverse? Dacă nu sunt, să votați despre includerea punctului 
D1 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Acum vă rog să votați Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate.  
 PUNCTUL I 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.): „În bugetul general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe vom diminua veniturile proprii cu suma de 1.200.000,00 
RON, în următoarea compoziție: impozitul pe venit va crește cu suma de 727.160,00 RON, 
va crește cu suma de 406.000,00 RON provenit din bugetul central, destinat achitării 
drepturilor bănești acordate celor mai defavorizate persoane. Vom diminua cu suma de 
2.418.760,00 RON sumele estimate din impozitul pe clădiri pentru persoane juridice, 
respectiv am crescut veniturile proprii cu suma de 85.600,00 RON. În contul de cheltuieli 
avem următoarea distribuție: suma de 92.370,00 RON a fost distribuită în rândul unităților 
de învățământ, suma de 532.510,00 RON a fost alocată pentru acoperirea cheltuielilor 
serviciilor de curățenie și salubrizare, suma de 165.000,00 RON, pe baza unei H.C.L. 
anterioare a fost utilizată pentru achitarea cotizației Asociației ”Vadon”, suma de 
769.000,00 RON pentru plata unor servicii, suma de 555.460,00 RON va fi virată în 
bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială, vom diminua cu suma de 497.370,00 RON 
programul de dezvoltare și am efectuat regrupări la titlurile de investiții, deci am scos din 
planul nostru bugetar acele titluri care nu s-au realizat și nici nu le putem realiza anul 
acesta și deși în cadrul unei ședințe anterioare ne-am decis asupra faptului, că vom achita 
mai repede atât creditul nostru contractat cu Ministerul Finanțelor, cât și cel contractat cu 
Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), ca urmare am luat decizia, 
ca deoarece în temeiul planului bugetar pe anul 2019, Guvernul nu amendează în anul 
2018 primăriile, care au înregistrat un excedent în anul bugetar curent, din acest motiv 
renunțăm la restituirea mai devreme a sumei de 2.816.970,00 RON, aferente ratei datorate 
pentru linia de credit contractat cu BERD, ci vom utiliza la începutul anului 2019 pentru 
pregătirea unor proiecte și pentru finanțare unor investiții noi și vom achita rata respectivă 
desigur în cursul anului 2019 la data scadentă. Deci nu vom achita mai devreme, ca și în 
anii precedenți, această sumă scadentă în 2019. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Dacă sunt 
observații, sesizări? Dacă nu sunt, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil cu 4 voturi pentru, 
vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 1!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
388/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 
cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor aferente. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a anunțat recent 
câștigătorii acestui proiect de finanțare, care înlocuiește un mare neajuns în cadrul 
primăriei, asigurând ocazia unei activități, pentru care ne-am pregătit oricum, însă ne va 
costa o sumă semnificativă și din fericire vom câștiga finanțare din fonduri UE. Primul pas 
aici ar fi analiza procedurilor administrative la nivelul primăriei, simplificarea, optimizarea 
- sau în unele cazuri, acolo unde nu s-a realizat încă acest lucru - construirea drumurilor de 
parcurs în cadrul birocrației aferente unor documente, respectiv implementarea unui sistem 
informatic adecvat, încât să devină posibilă soluționarea online a diferitelor probleme 
birocratice la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cum ar fi depunerea online 
a cererilor, nu numai sub forma imprimării și completării, respectiv semnării manuale a 
acestora, urmând tipizatele descărcate de pe site-ul oficial al primăriei să fie depuse la 
Registratură. Deci întregul sistem de gestionare a documentelor să funcționeze pe cale 



 

 

electronică, asigurând astfel și arhivarea electronică a acestora. Sistemul acesta ar asigura 
în orice caz o birocrație mai simplă, mai ușoară cetățenilor, respectiv o regularitate și 
operativitate mai mare din partea angajaților primăriei. Suma totală a proiectului este de 
2.910.004,84 RON, din care putem accesa din finanțări un procentaj de 95,5%, deci 
finanțarea propriu-zisă are o valoare de 2.837.612,00 RON, contribuția noastră proprie 
asigurată de acest proiect a fost de 2%, dar există și cheltuieli neeligibile în cadrul acestui 
proiect de finanțare, astfel contribuția totală al Municipiului Sfântu Gheorghe la acest 
proiect va fi de 4,5%.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Dacă sunt 
sesizări sau observații? Dacă nu, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil pentru acest proiect 
de hotărâre cu 4 voturi pentru, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
389/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de 
investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde 
Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să depunem 
solicitarea de finanțare în cadrul Programului Operativ Regional – Axa prioritară 4.5 
pentru lucrări de construcții și finisaje exterioare la Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ ”Berde Áron”, cum ar fi amenajarea, îngrădirea și echiparea pistei de 
alergare, de săritură la distanță, a diferitelor terenuri de sport, volei, handbal, baschetbal, 
badminton, valoare totală cu TVA inclus al proiectului ar fi de 3.086.521,88 RON, cu 
contribuția proprie obișnuită de 2%.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. 
Observații, sesizări, dacă sunt? Dacă nu, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil pentru acest 
proiect de hotărâre cu 4 voturi pentru, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
390/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Domnul Miklós 
András mi-a semnalizat la Diverse, că dorește să-și ia cuvântul la acest punct de pe 
Ordinea de zi, eventual, dacă mai sunt și alte înscrieri la Diverse? Dacă nu sunt, îl rog pe 
domnul Miklós András, să…” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
cuvântul acordat. În primul rând doresc să vă informez despre faptul că, Casa de Cultură 
din Coșeni a primit un nou acoperiș de țigle, care nu numai, că previne scurgerile și 
deteriorările, ci prin acesta a asigurat în plus și un aspect frumos centrului satului. Doresc 
să mulțumesc pentru Consiliul Local, în numele locatarilor din Coșeni această finanțare. 
Mulțumim frumos. Acesta pe de o parte, pe de altă parte, doresc să vă spun, că extinderea 
rețelei de canalizare se va termina în curând, după cum am înțeles și ajungând la finalul 
lucrărilor, observăm faptul, că sunt omise câteva case, nu știu exact termenul potrivit 
pentru această lucrare, dar cred, că e vorba de fântâna de mină pentru conectarea la 
canalizare, deci sunt străzi unde rețeaua nu ajunge până la capătul străzii, există străzi unde 
nu intră deloc de exemplu la casele dinspre Chichiș, dinspre stânga. Această problemă a 
fost semnalizată inginerului șef de construcție de către locatari, domnului Iszlai, care le-a 



 

 

spus să meargă la Gospodăria Comunală SA și să depună o solicitare. Iar acolo i s-a spus, 
că nu pot face nimic acolo, trebuie să vină la primărie. Nu știu, cineva a venit și aici, însă 
vin la mine, eu nu le pot da un răspuns, de aceea îl rog pe domnul viceprimar sau pe 
persoana competentă, să răspundă la solicitările locatarilor din Coșeni. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Dl. Toth-Birtan 
Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „M-a surprins puțin 
răspunsul Gospodăriei Comunale SA, pentru că în ultimii ani am identificat cu inginerii 
societății locurile unde nu a existat, nu a ajuns conducta de canalizare, casele fiind 
construite ulterior, în plus Gospodăria Comunală SA a elaborat un plan de completare, 
după cum a ieșit la iveală, nu am reușit să includem în bugetul general suma necesară în 
acest sens, deoarece Gospodăria Comunală SA nu dispune de un proiectant autorizat cu 
drept de semnătură și ștampilă, ca urmare a trebuit practic să realocăm proiectarea, 
respectiv semnarea acestui plan, care deține un astfel de certificat și va fi inclusă neapărat 
în bugetul general pe anul 2019, însă de-a lungul străzii principale există locuri, unde, 
datorită proximității drumului național, nu a fost loc suficient pentru conducta de apă și 
canalizare și după cum știu, nu este nici acum, eventual, prin mutarea gardurilor și prin 
utilizarea terenurilor private ar fi posibilă instalarea rețelei în zonele respective, ceea ce 
trebuie analizată împreună. Acest lucru poate fi discutat împreună cu Gospodăria 
Comunală SA, deci acolo unde nu există problema de genul, că nu este suficient loc, se 
poate rezolva extinderea rețelei de canalizare.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Acolo se lucrează în 
prezent, deci s-a rezolvat, însă este vorba de casele dinspre Chichiș de pe drumul național, 
deci casele din interior.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Atunci se poate rezolva în 
cazul acestora.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Și strada cu cârciuma 
din Coșeni este numai pe jumătate finalizată.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Doamna 
Pârvan Rodica!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Are o întrebare. Datorită faptului că 
vin sărbătorile, ar dori să știe când se va ține ședința ordinară? 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „28 decembrie.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Nefiind alte luări de cuvânt, declar închisă ședința noastră de astăzi.” 
 
 
 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 
            Kolcza István                    Kulcsár Tünde 
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general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În bugetul general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe vom diminua veniturile proprii cu suma de 1.200.000,00 
RON, în următoarea compoziție: impozitul pe venit va crește cu suma de 727.160,00 RON, 
va crește cu suma de 406.000,00 RON provenit din bugetul central, destinat achitării 
drepturilor bănești acordate celor mai defavorizate persoane. Vom diminua cu suma de 
2.418.760,00 RON sumele estimate din impozitul pe clădiri pentru persoane juridice, 
respectiv am crescut veniturile proprii cu suma de 85.600,00 RON. În contul de cheltuieli 
avem următoarea distribuție: suma de 92.370,00 RON a fost distribuită în rândul unităților 
de învățământ, suma de 532.510,00 RON a fost alocată pentru acoperirea cheltuielilor 
serviciilor de curățenie și salubrizare, suma de 165.000,00 RON, pe baza unei H.C.L. 
anterioare a fost utilizată pentru achitarea cotizației Asociației ”Vadon”, suma de 
769.000,00 RON pentru plata unor servicii, suma de 555.460,00 RON va fi virată în 
bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială, vom diminua cu suma de 497.370,00 RON 
programul de dezvoltare și am efectuat regrupări la titlurile de investiții, deci am scos din 
planul nostru bugetar acele titluri care nu s-au realizat și nici nu le putem realiza anul 
acesta și deși în cadrul unei ședințe anterioare ne-am decis asupra faptului, că vom achita 
mai repede atât creditul nostru contractat cu Ministerul Finanțelor, cât și cel contractat cu 
Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), ca urmare am luat decizia, 
ca deoarece în temeiul planului bugetar pe anul 2019, Guvernul nu amendează în anul 
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pentru linia de credit contractat cu BERD, ci vom utiliza la începutul anului 2019 pentru 
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observații, sesizări? Dacă nu sunt, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil cu 4 voturi pentru, 
vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 1!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
388/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 
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informatic adecvat, încât să devină posibilă soluționarea online a diferitelor probleme 
birocratice la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cum ar fi depunerea online 
a cererilor, nu numai sub forma imprimării și completării, respectiv semnării manuale a 
acestora, urmând tipizatele descărcate de pe site-ul oficial al primăriei să fie depuse la 
Registratură. Deci întregul sistem de gestionare a documentelor să funcționeze pe cale 



 

 

electronică, asigurând astfel și arhivarea electronică a acestora. Sistemul acesta ar asigura 
în orice caz o birocrație mai simplă, mai ușoară cetățenilor, respectiv o regularitate și 
operativitate mai mare din partea angajaților primăriei. Suma totală a proiectului este de 
2.910.004,84 RON, din care putem accesa din finanțări un procentaj de 95,5%, deci 
finanțarea propriu-zisă are o valoare de 2.837.612,00 RON, contribuția noastră proprie 
asigurată de acest proiect a fost de 2%, dar există și cheltuieli neeligibile în cadrul acestui 
proiect de finanțare, astfel contribuția totală al Municipiului Sfântu Gheorghe la acest 
proiect va fi de 4,5%.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Dacă sunt 
sesizări sau observații? Dacă nu, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil pentru acest proiect 
de hotărâre cu 4 voturi pentru, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
389/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de 
investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde 
Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să depunem 
solicitarea de finanțare în cadrul Programului Operativ Regional – Axa prioritară 4.5 
pentru lucrări de construcții și finisaje exterioare la Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ ”Berde Áron”, cum ar fi amenajarea, îngrădirea și echiparea pistei de 
alergare, de săritură la distanță, a diferitelor terenuri de sport, volei, handbal, baschetbal, 
badminton, valoare totală cu TVA inclus al proiectului ar fi de 3.086.521,88 RON, cu 
contribuția proprie obișnuită de 2%.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. 
Observații, sesizări, dacă sunt? Dacă nu, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil pentru acest 
proiect de hotărâre cu 4 voturi pentru, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
390/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Domnul Miklós 
András mi-a semnalizat la Diverse, că dorește să-și ia cuvântul la acest punct de pe 
Ordinea de zi, eventual, dacă mai sunt și alte înscrieri la Diverse? Dacă nu sunt, îl rog pe 
domnul Miklós András, să…” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
cuvântul acordat. În primul rând doresc să vă informez despre faptul că, Casa de Cultură 
din Coșeni a primit un nou acoperiș de țigle, care nu numai, că previne scurgerile și 
deteriorările, ci prin acesta a asigurat în plus și un aspect frumos centrului satului. Doresc 
să mulțumesc pentru Consiliul Local, în numele locatarilor din Coșeni această finanțare. 
Mulțumim frumos. Acesta pe de o parte, pe de altă parte, doresc să vă spun, că extinderea 
rețelei de canalizare se va termina în curând, după cum am înțeles și ajungând la finalul 
lucrărilor, observăm faptul, că sunt omise câteva case, nu știu exact termenul potrivit 
pentru această lucrare, dar cred, că e vorba de fântâna de mină pentru conectarea la 
canalizare, deci sunt străzi unde rețeaua nu ajunge până la capătul străzii, există străzi unde 
nu intră deloc de exemplu la casele dinspre Chichiș, dinspre stânga. Această problemă a 
fost semnalizată inginerului șef de construcție de către locatari, domnului Iszlai, care le-a 



 

 

spus să meargă la Gospodăria Comunală SA și să depună o solicitare. Iar acolo i s-a spus, 
că nu pot face nimic acolo, trebuie să vină la primărie. Nu știu, cineva a venit și aici, însă 
vin la mine, eu nu le pot da un răspuns, de aceea îl rog pe domnul viceprimar sau pe 
persoana competentă, să răspundă la solicitările locatarilor din Coșeni. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Dl. Toth-Birtan 
Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „M-a surprins puțin 
răspunsul Gospodăriei Comunale SA, pentru că în ultimii ani am identificat cu inginerii 
societății locurile unde nu a existat, nu a ajuns conducta de canalizare, casele fiind 
construite ulterior, în plus Gospodăria Comunală SA a elaborat un plan de completare, 
după cum a ieșit la iveală, nu am reușit să includem în bugetul general suma necesară în 
acest sens, deoarece Gospodăria Comunală SA nu dispune de un proiectant autorizat cu 
drept de semnătură și ștampilă, ca urmare a trebuit practic să realocăm proiectarea, 
respectiv semnarea acestui plan, care deține un astfel de certificat și va fi inclusă neapărat 
în bugetul general pe anul 2019, însă de-a lungul străzii principale există locuri, unde, 
datorită proximității drumului național, nu a fost loc suficient pentru conducta de apă și 
canalizare și după cum știu, nu este nici acum, eventual, prin mutarea gardurilor și prin 
utilizarea terenurilor private ar fi posibilă instalarea rețelei în zonele respective, ceea ce 
trebuie analizată împreună. Acest lucru poate fi discutat împreună cu Gospodăria 
Comunală SA, deci acolo unde nu există problema de genul, că nu este suficient loc, se 
poate rezolva extinderea rețelei de canalizare.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Acolo se lucrează în 
prezent, deci s-a rezolvat, însă este vorba de casele dinspre Chichiș de pe drumul național, 
deci casele din interior.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Atunci se poate rezolva în 
cazul acestora.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Și strada cu cârciuma 
din Coșeni este numai pe jumătate finalizată.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Doamna 
Pârvan Rodica!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Are o întrebare. Datorită faptului că 
vin sărbătorile, ar dori să știe când se va ține ședința ordinară? 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „28 decembrie.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Nefiind alte luări de cuvânt, declar închisă ședința noastră de astăzi.” 
 
 
 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 
            Kolcza István                    Kulcsár Tünde 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Nr. 89/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 17 decembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Kelemen Szilárd-Péter, Kondor Ágota, 
Magyarosi Imola-Piroska, Tischler Ferenc, Vajna László, Zsigmond József. 
 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. 1455/2018.  
 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 consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua! Salutările 
mele tuturor participanților, colegilor mei și reprezentanților presei la ședința extraordinară 
de astăzi. În lipsa domnului consilier Kelemen Szilárd, respectiv a doamnei consilier 
Kondor Ágota, care îl înlocuiește, îl rugăm pe următorul din listă, adică pe domnul Kolcza 
István să conducă această ședință. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
387/2018, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe pentru data 17.12.2018. 
 „Mulțumim, deci îl rugăm pe domnul Kolcza István să ia loc scaunul președintelui 
de ședință.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Bună ziua! Declar 
deschisă ședința extraordinară de astăzi. Vă rog, să porniți aparatele de vot, dacă nu ați 
făcut încă acest lucru! Înainte de a vota Ordinea de zi în întregime, doresc să vă întreb, 
dacă mai sunt și alte propuneri, respectiv, dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? 
Bine. Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei și reprezentanților presei, locatarilor interesați, doresc să propun un punct de 
ordine D1 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), 
pentru obiectivul de investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Dacă sunt și alte 
propuneri sau alte solicitări la Diverse? Dacă nu sunt, să votați despre includerea punctului 
D1 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Acum vă rog să votați Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate.  
 PUNCTUL I 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.): „În bugetul general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe vom diminua veniturile proprii cu suma de 1.200.000,00 
RON, în următoarea compoziție: impozitul pe venit va crește cu suma de 727.160,00 RON, 
va crește cu suma de 406.000,00 RON provenit din bugetul central, destinat achitării 
drepturilor bănești acordate celor mai defavorizate persoane. Vom diminua cu suma de 
2.418.760,00 RON sumele estimate din impozitul pe clădiri pentru persoane juridice, 
respectiv am crescut veniturile proprii cu suma de 85.600,00 RON. În contul de cheltuieli 
avem următoarea distribuție: suma de 92.370,00 RON a fost distribuită în rândul unităților 
de învățământ, suma de 532.510,00 RON a fost alocată pentru acoperirea cheltuielilor 
serviciilor de curățenie și salubrizare, suma de 165.000,00 RON, pe baza unei H.C.L. 
anterioare a fost utilizată pentru achitarea cotizației Asociației ”Vadon”, suma de 
769.000,00 RON pentru plata unor servicii, suma de 555.460,00 RON va fi virată în 
bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială, vom diminua cu suma de 497.370,00 RON 
programul de dezvoltare și am efectuat regrupări la titlurile de investiții, deci am scos din 
planul nostru bugetar acele titluri care nu s-au realizat și nici nu le putem realiza anul 
acesta și deși în cadrul unei ședințe anterioare ne-am decis asupra faptului, că vom achita 
mai repede atât creditul nostru contractat cu Ministerul Finanțelor, cât și cel contractat cu 
Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), ca urmare am luat decizia, 
ca deoarece în temeiul planului bugetar pe anul 2019, Guvernul nu amendează în anul 
2018 primăriile, care au înregistrat un excedent în anul bugetar curent, din acest motiv 
renunțăm la restituirea mai devreme a sumei de 2.816.970,00 RON, aferente ratei datorate 
pentru linia de credit contractat cu BERD, ci vom utiliza la începutul anului 2019 pentru 
pregătirea unor proiecte și pentru finanțare unor investiții noi și vom achita rata respectivă 
desigur în cursul anului 2019 la data scadentă. Deci nu vom achita mai devreme, ca și în 
anii precedenți, această sumă scadentă în 2019. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Dacă sunt 
observații, sesizări? Dacă nu sunt, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil cu 4 voturi pentru, 
vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 1!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
388/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 
cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor aferente. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a anunțat recent 
câștigătorii acestui proiect de finanțare, care înlocuiește un mare neajuns în cadrul 
primăriei, asigurând ocazia unei activități, pentru care ne-am pregătit oricum, însă ne va 
costa o sumă semnificativă și din fericire vom câștiga finanțare din fonduri UE. Primul pas 
aici ar fi analiza procedurilor administrative la nivelul primăriei, simplificarea, optimizarea 
- sau în unele cazuri, acolo unde nu s-a realizat încă acest lucru - construirea drumurilor de 
parcurs în cadrul birocrației aferente unor documente, respectiv implementarea unui sistem 
informatic adecvat, încât să devină posibilă soluționarea online a diferitelor probleme 
birocratice la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cum ar fi depunerea online 
a cererilor, nu numai sub forma imprimării și completării, respectiv semnării manuale a 
acestora, urmând tipizatele descărcate de pe site-ul oficial al primăriei să fie depuse la 
Registratură. Deci întregul sistem de gestionare a documentelor să funcționeze pe cale 



 

 

electronică, asigurând astfel și arhivarea electronică a acestora. Sistemul acesta ar asigura 
în orice caz o birocrație mai simplă, mai ușoară cetățenilor, respectiv o regularitate și 
operativitate mai mare din partea angajaților primăriei. Suma totală a proiectului este de 
2.910.004,84 RON, din care putem accesa din finanțări un procentaj de 95,5%, deci 
finanțarea propriu-zisă are o valoare de 2.837.612,00 RON, contribuția noastră proprie 
asigurată de acest proiect a fost de 2%, dar există și cheltuieli neeligibile în cadrul acestui 
proiect de finanțare, astfel contribuția totală al Municipiului Sfântu Gheorghe la acest 
proiect va fi de 4,5%.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Dacă sunt 
sesizări sau observații? Dacă nu, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil pentru acest proiect 
de hotărâre cu 4 voturi pentru, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
389/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de 
investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde 
Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să depunem 
solicitarea de finanțare în cadrul Programului Operativ Regional – Axa prioritară 4.5 
pentru lucrări de construcții și finisaje exterioare la Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ ”Berde Áron”, cum ar fi amenajarea, îngrădirea și echiparea pistei de 
alergare, de săritură la distanță, a diferitelor terenuri de sport, volei, handbal, baschetbal, 
badminton, valoare totală cu TVA inclus al proiectului ar fi de 3.086.521,88 RON, cu 
contribuția proprie obișnuită de 2%.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. 
Observații, sesizări, dacă sunt? Dacă nu, comisia nr. 1 și-a dat avizul favorabil pentru acest 
proiect de hotărâre cu 4 voturi pentru, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
390/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Domnul Miklós 
András mi-a semnalizat la Diverse, că dorește să-și ia cuvântul la acest punct de pe 
Ordinea de zi, eventual, dacă mai sunt și alte înscrieri la Diverse? Dacă nu sunt, îl rog pe 
domnul Miklós András, să…” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
cuvântul acordat. În primul rând doresc să vă informez despre faptul că, Casa de Cultură 
din Coșeni a primit un nou acoperiș de țigle, care nu numai, că previne scurgerile și 
deteriorările, ci prin acesta a asigurat în plus și un aspect frumos centrului satului. Doresc 
să mulțumesc pentru Consiliul Local, în numele locatarilor din Coșeni această finanțare. 
Mulțumim frumos. Acesta pe de o parte, pe de altă parte, doresc să vă spun, că extinderea 
rețelei de canalizare se va termina în curând, după cum am înțeles și ajungând la finalul 
lucrărilor, observăm faptul, că sunt omise câteva case, nu știu exact termenul potrivit 
pentru această lucrare, dar cred, că e vorba de fântâna de mină pentru conectarea la 
canalizare, deci sunt străzi unde rețeaua nu ajunge până la capătul străzii, există străzi unde 
nu intră deloc de exemplu la casele dinspre Chichiș, dinspre stânga. Această problemă a 
fost semnalizată inginerului șef de construcție de către locatari, domnului Iszlai, care le-a 



 

 

spus să meargă la Gospodăria Comunală SA și să depună o solicitare. Iar acolo i s-a spus, 
că nu pot face nimic acolo, trebuie să vină la primărie. Nu știu, cineva a venit și aici, însă 
vin la mine, eu nu le pot da un răspuns, de aceea îl rog pe domnul viceprimar sau pe 
persoana competentă, să răspundă la solicitările locatarilor din Coșeni. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Dl. Toth-Birtan 
Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „M-a surprins puțin 
răspunsul Gospodăriei Comunale SA, pentru că în ultimii ani am identificat cu inginerii 
societății locurile unde nu a existat, nu a ajuns conducta de canalizare, casele fiind 
construite ulterior, în plus Gospodăria Comunală SA a elaborat un plan de completare, 
după cum a ieșit la iveală, nu am reușit să includem în bugetul general suma necesară în 
acest sens, deoarece Gospodăria Comunală SA nu dispune de un proiectant autorizat cu 
drept de semnătură și ștampilă, ca urmare a trebuit practic să realocăm proiectarea, 
respectiv semnarea acestui plan, care deține un astfel de certificat și va fi inclusă neapărat 
în bugetul general pe anul 2019, însă de-a lungul străzii principale există locuri, unde, 
datorită proximității drumului național, nu a fost loc suficient pentru conducta de apă și 
canalizare și după cum știu, nu este nici acum, eventual, prin mutarea gardurilor și prin 
utilizarea terenurilor private ar fi posibilă instalarea rețelei în zonele respective, ceea ce 
trebuie analizată împreună. Acest lucru poate fi discutat împreună cu Gospodăria 
Comunală SA, deci acolo unde nu există problema de genul, că nu este suficient loc, se 
poate rezolva extinderea rețelei de canalizare.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Acolo se lucrează în 
prezent, deci s-a rezolvat, însă este vorba de casele dinspre Chichiș de pe drumul național, 
deci casele din interior.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Atunci se poate rezolva în 
cazul acestora.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coşeni (lb.m.): „Și strada cu cârciuma 
din Coșeni este numai pe jumătate finalizată.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Doamna 
Pârvan Rodica!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Are o întrebare. Datorită faptului că 
vin sărbătorile, ar dori să știe când se va ține ședința ordinară? 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „28 decembrie.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Nefiind alte luări de cuvânt, declar închisă ședința noastră de astăzi.” 
 
 
 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. 
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