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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 08 martie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelca – 
sat Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Kondor Ágota, Magyarósi 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. 463/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Buna ziua! Bine ați 
venit și La mulți ani de Ziua femeilor, tuturor doamnelor. Înainte să votăm despre Ordinea 
de zi, întreb dacă se înscrie cineva la Diverse? Cu privire la Ordinea de zi... Domnul 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Aș dori să propun trei 
puncte pe Ordinea de zi la Diverse: D1 privind modificarea listei de proprietăți a 
contractului de concesiune de piață, D3 privind prelungirea contractului de concesiune 
pentru un cabinet medical, și D5 privind prelungirea, respectiv modificarea contractului 
încheiat cu societatea TEGA pentru organizarea unui târg.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc, 
altcineva? Domnul primar.” 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): ”Mulțumesc frumos. Aș 
propune un punct D2 și un punct D4. D2 privind sprijinirea Parohiei Catolice, iar D4 
privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe, mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos, 
atunci să votăm despre includerea ficărui punct în Ordinea de zi, unul câte unul, prima dată 
despre includerea proiectului de hotărâre D1. Cine este de acord?  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 

„Mulțumesc frumos. Să votăm vă rog despre includerea proiectului de hotărâre 
D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Includerea proiectului de hotărâre D3, cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm vă rog despre includerea proiectului de hotărâre D4.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Includerea proiectului de hotărâre D5, cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos, și atunci să votăm despre Ordinea de zi.” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Întreb dacă dorește cineva să se înscrie sau să ia cuvântul la sfârșit la Diverse? 
Dacă nu, mulțumesc frumos, și propun să începem cu proiectul de hotărâre nr. 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinirii 
bisericilor creștine din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar Antal Árpád-
András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Am pus 
deoparte 240.000 de lei pentru sprijinirea bisericilor pentru încălzire în anul 2018. Oferim 
un sprijin în valoare de 17.000 de lei bisericilor creștine, unde în biserică se folosește gaz 
pentru încălzire, și un sprijin în valoare de 1.000 de lei pentru cei care încălzesc biserica cu 
lemn, deci în total sprijin în valoare de 17.000 de lei în 14 cazuri și sprijin în valoare de 
1.000 de lei în 6 cazuri.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vaă rog să votăm, cine este de acord 
cu aprobarea proiectului de hotărâre nr. 1?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
84/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea unor 
măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2018. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Așa cum am făcut și în anii 
precedenți în privința Zilelor Sfântu Gheorghe și a târgului, trebuie să aprobăm câteva 
măsuri. Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe se va derula în perioada 27-29 aprilie, și sunt 
câteva modificări față de evenimentul din anul trecut, și anume o parte se referă la planul 
de situație, târgul meșteșugarilor se întoarce în strada din fața muzeului, fermierii și 
producătorii vor fi pe strada Mikó Imre, chioșcurile lor vor fi plasate în extensia 
meșteșugarilor, pe Piața Sfântu Gheorghe încercăm să introducem, să promovăm vânzătorii 
de streed food în Sfântu Gheorghe, scena comunității pe care se vor desfășura producțiile 
elevilor și amatorilor locali, în loc de locația avută până acum, va fi mutată în parc, în 
spatele corpului vechi al Liceului „Plugor Sándor”, conform proiectului de hotărâre, este o 
locație mai adecvată față de terenul asfaltat din Piața Sfântu Gheorghe. Pentru vânzarea 
puncturilor de vânzare organizăm o licitație publică deschisă cu ofertă în plic închis, 
inclusiv pentru bucătării. De asemenea, sponsorul principal al evenimentului va fi selectat 
printr-o licitație publică deschisă cu ofertă în plic închis. Taxele de rezervare a locurilor s-
au schimbat în măsură nesemnificativă, în general sunt la nivelul taxelor din anul trecut, și 
există o anexă a proiectului de hotărâre, în care sunt stabilite sarcinile și obligațiile 
Municipiului, Casei de cultură „Kónya Ádám” și ale societății TEGA, respectiv 
formularele contractelor care urmează să fie încheiate cu diferitele tipuri de participanți ai 
târgului constituie anexa proiectului de hotărâre.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Astăzi nu vreau să mă supăr, că e 8 
martie și mi-am propus să fiu mai așezată, dar iarăși vin cu problema scenei. Cred că, dl. 
primar v-au venit din șapte direcții propuneri în legătură cu scena. Toată lumea au stat de 
vorbă cu dumneavoastră. Nu știu de ce nu putem să cădem la o învoială și să lăsăm scena 
acolo unde a fost, sau să-i găsim un loc mai central și nu acolo în spate, unde... Cu 
siguranță ați citit articolul din Condeiul și ați văzut, că am spus, că din nou în spate. Chiar 
am discutat la forumul civic alaltăieri, marți, și nu s-au înscris formațiile. Nici de la 
grădiniță, nici de la școli, de nicăieri, aflând că nu vor mai evalua în centrul orașului, ci 



 

 

undeva în spate. Și atunci realmente nu s-au înscris formațiile, ca să evolueze. Deci practic 
noi nu vom fi prezenți. S-ar putea ca asta s-ar fi și voit până la urmă. Nu? Deci decât să 
evoluezi în spatele șurii, mai bine stau acasă. Nu evoluez nicăieri, nu? Deci dacă nu pot să 
evoluez în curtea casei, mă duc în spatele șurii, că am clasificat un pic problema și am 
transformat întro tablou rural. Nu înțeleg a cui a fost ideea asta, dar în orice caz a fost ideea 
unui om, care idei și știți cum se numește. Fără să ne consulte, să mută scena așa. Și v-am 
spus: rezultatul este acela că iarăși am scăpat de „Pro Urbe” și acum am dat de chestia asta. 
Acum va apărea un protest, că Societatea Civilă Românească boicotează Zilele Sfântu 
Gheorghe, pentru că scena nu este. Deci practic nu ați rezolvat nimic. Am mutat de colo, 
colo. Răul rămâne în continuare, când voiam și noi în sfârșit să declarăm mulțumiți, că iată 
putem împreună să rezolvăm problema. Nu știu de ce se încăpățânează cineva neapărat, să 
pună scena aceea acolo și pe cine a deranjat, ce strica în centrul orașului, unde toți veneau 
cu drag, evoluau acolo, luau un pahar cu bere. Eu nu sunt băutoară, dar luam și eu acolo un 
pahar, să-l am în mână. Mă mai întâlneam cu cineva, mai stăteai de vorbă. Acolo nu o să 
meargă nimeni și va fi o acțiune ratată. Dar v-am spus: vor izbucni iarăși scandaluri pe 
tema aceasta, înlocuim scandalul „Pro Urbe” cu scandalul scena, ca să fie mai frumos. 
Deci dacă mai există posibilitatea, rugămintea este: găsiți dumneavoastră, sunteți mediator, 
sunteți primarul orașului și vă stă în putință să mediați această problemă, cu atât mai mult, 
cu atât mai cât la ușa dumneavoastră au bătut foarte mulți oamnei, am înțeles. Și doamna 
Graur de la ziarul Mesagerul spunea, că a fost la dumneavoastră. Poate că reușiți să 
întindeți mâna către noi și să desfășurăm în frumoase și bune condiții Zilele Sfântu 
Gheorghe. Vă mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): „Muțumim mult. 
(lb.m.): Domnul primar.” 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r): „Nu suntem la Diverse, dar dacă 
la acest punct ați ridicat această problemă, evident putem discuta despre această problemă. 
Eu la conferința de presă la care a participat și d-na Graur, săptămâna trecută, chiar am 
spus că am fost foarte fericit că au trecut deja două luni din acest an. Un an complicat 
pentru relațiile interetnice și înafară de faptul că un prim ministru a vrut să ne spânzure alte 
probleme nu am avut în aceste două luni. În oraș chiar a fost liniște și am sperat că vom 
reuși să depășim acest an, fără să existe probleme interetnice, să avem discuții de orice fel. 
Însă trebuie să observați și dumneavoastră, că sunt unii care nu doresc acest lucru. Deci în 
primul rând, ca să ne lămurim, că am verificat și eu scena de la Piața Sfântu Gheorghe. 
Deci pe acea scenă, de exemplu anul trecut au fost 8 formațiuni maghiare și 7 românești. 
Deci să nu-mi spună nimeni că acea scenă a fost a comunității românești, pentru că eu 
vreau să accept ideea că în acest oraș și de zilele orașului există scene românești și 
ungurești și scene internaționale și altele naționale. Am încercat în fiecare an să construim 
programul în așa fel încât diferite segmente ale populației să se simte cât mai bine în jurul 
unei scene și la fiecrae scenă, de ficare dată am spus pe de o parte care este profilul 
muzical care poate să existe pe scena respectivă, care sunt acele genuri de muzică, care nu 
sunt acceptate deloc de zilele orașului, chiar dacă o anumită parte a populației ar dori să fie 
”mulatós zene” pentru maghiari și manele pentru români. Noi am spus că există un nivel 
sub care nu putem să coborâm, chiar dacă o parte a populației dorește acest lucru. La fel: 
scena de la Muzeul Național Secuiesc era și este concepută pentru acele formații care sunt 
formații populare, folc și așa mai departe. Nu se dorește de către o anumită parte a 
organizatorilor, sau a partenerilor, ca acea doamnă să aibă prezentare la Muzeul Național 
Secuiesc. Nu știu ce deranjează. Deranjează că e secuiesc... Nu știu de unde vine problema. 
Prima ofertă asta a fost și a fost acceptată. Decizia de a muta acea scenă nu avea nici un 
scop. Dacă ne-am fi gândit la 150 de lucruri și 150 de aspecte, cu siguranță nu intra în 



 

 

acele 150 de aspecte problema ca, cum va fi interpretat de români și cum va fi interpretat 
de maghiari acest lucru. Pur și simplu a fost o chestiune din motive pe de o parte 
financiare, și dacă veți vedea, am spus foarte clar: nu va veni nici o formațiune, nici din 
Ungaria pe această scenă, deci practic formațiunile mai mari și mai scumpe, care până 
acum veneau pe această scenă, nu au fost invitate. Deci pur și simplu nu vor veni. Iar 
scena, care va fi amplasată în parc, care cred eu că este un parc frumos, nu este șură sub 
nici o formă, și refuz acest lucru. Este un parc în memoria victimelor comunismului, deci 
nu cred că ar trebui să aibă vreo conotație etnică acest parc. Dacă Muzeul Național 
Secuiesc deranjează pe cineva, parcul în memoria victimelor comunismului nu ar terbui să 
deranjeze pe nimeni din punct de vedere etnic, unde copii noștri din oraș, împreună cu 
părinții, întrun cadru mai familial, mai intim pot să-și desfășoare activitatea. Așa ne-am 
propus, asta a fost un gând absolut pozitiv pentru acest ani, din care unii încearcă să facă 
un scandal interetnic. Sunt unii care dau ultimatumuri pentru primărie. Încearcă să ne 
amenințe cu nu știu ce denunțuri la CNCD. Eu cred că după aprope 10 ani de primar nu mă 
mai sperii așa de ușor de aceste amenințări și nu cred că se poate rezolva vreo problemă cu 
faptul că încearcă cineva să mă strângă cu ușa. Nu funcționează acest lucru și nici aspectul, 
că dacă nu va fi așa cum ne dorim noi atunci ne luăm bagajele și plecăm acasă. Deci eu vă 
asigur că nu va fi boicotat ziua orașului de marea majoritate a cetățenilor de etnie română. 
Veți vedea că în fața scenei principale vor fi mii de oameni care se vor simți foarte bine la 
concertele românești, care se organizează pe scena principală a orașului și dacă tot 
încercăm să punem totul în această abordare de reprezentare etnică, vreau să vă spun, că 
inclusiv pe scena mare, dacă ne uităm câte formații vin din Ungaria și câte din România, o 
să fie suprareprezentați românii și nu văd nici o problemă în treaba asta. Deci faptul că 
acum cineva a decis să boicoteze o scenă, nu înseamnă că va fi boicotată întreg 
evenimentul și sunt convins, că marea majoritate a cetățenilor din acest oraș, chiar cei de 
etnie română se vor simți foarte bine în piața centrală a orașului la acele concerte, care au 
fost organizate totmai pentru că o bună parte a tineretului din acest oraș, românesc a 
solicitat să aducem aceste formații în acest oraș și îmi pare rău, că unii nu reușesc să treacă 
peste acest moment și că vor să facă un scandal interetnic din zilele orașului, în contextul 
în care chiar am încercat să găsim soluții și la Pro Urbe, și la alte chestiuni, ca să trecem 
cumva peste acest an greu, dar nu se poate trece cu ultimatumuri, ci cu: ”dacă nu faceți 
cum vrem noi, atunci luăm bagajele și plecăm”. Nu se poate așa nici negocia, nici discuta, 
și aici trebuie să înțelegeți și dumneavoastră, nu s-a luat în primele 150 de criterii care au 
stat la baza deciziei de a muta acea scenă, nu a stat faptul ca să facem cumva răul 
românilor din acest oraș, și vreau să vă asigur de acest lucru. Dacă mă credeți e bine, dacă 
nu mă credeți și vreți scandal, atunci va fi scandal.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Doamna 
viceprimar.” 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „O propoziție aș mai dori să 
spun, și anume: faptul că lângă acea scenă, care este defapt scena comunității va fi în acel 
părculeț, și că nu vor fi standuri de alimentație publică de jur împrejur. Acest lucru cred că 
va veni totmai în binele familiilor. Și părinții care vor însoții copii nu se vor uita la paharul 
de bere, despre care spuneați dumneavoastră, ci vor fi atenți la copii lor, ce au învățat copii 
la grădiniță, sau la școală și după aceea pot să ia desigur masa într-un alt loc împreună. 
Deci chiar sper ca atenția, în acest mod se va îndrepta asupra copiilor.”  
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Doamna Pârvan, vă rog.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Acum eu nu sunt decât avocatul 
diavolului, știți cum vine vorba. Eu sunt purtătorul de cuvânt. Dar ce ne ați spus 



 

 

dumneavoastră d-na Sztakics, e o poveste dulce, pentru că, eu nu sunt băutor, nu am fost 
nici odată, dar cu această ocazie mai te întâlneai cu unul, cu altul. Nu mă duceam să beau 
acolo, cu nu beam nicăieri... Cu bere nici nu știu dacă se poate îmbăta, habar nu am, că nu 
am studiat problema aceasta. Se poate? Na! Azi e opt martie, poate experimentăm. La 
capitolul asta stau rău de tot. Deci ne simțeam bine, asta era cuvântul. Dar dl. primar, și 
dumneavoastră mi-ați spus o ...Sunteți și dumneavoastră maestru în vorbe, că...Și eu sunt 
maestru în vorbe, că-s profesor de română. Și doamna e maestru în vorbă, că e profesor și 
așa mai departe. Dar eu tot n-am înțeles, ambiția cui, și de ce s-a procedat la curățarea 
locului. Ce va fi acolo, că atunci când dai ceva la o parte, pui ceva în loc. Ce va fi acolo? 
Nimic? Ce va fi acolo?” 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r): „Deci am spus și la ședința 
anterioară, că atunci când am făcut analiza zilelor orașului din 2017, atunci au fost unii 
care au ridicat această problemă, că acea scenă și tot așa cum a fost organizat în anii 
precedenți, în Piața Sfântu Gheorghe, crează dezordine și asta în contextul în care oricum 
stăteam cu pixul în mână și încercam să găsim soluții cum reușim să organizăm zilele 
orașului, cu un buget mai mic, cu 20%, pentru că după cum bine știți decizia Guvernului 
României, ne-a costat 7 milioane de lei/an în 2018. Nu recuperăm aceste sume din zilele 
Sfântu Gheorghe, ci le recuperăm din 150 de chestiuni, printre care zilele Sfântu Gheorghe, 
unde în loc de 1 milion de lei, 800.000 lei va fi aportul primăriei. Deci 200 de mii de lei 
din 7 milioane, reușim cumva să recuperăm și practic suma care se alocă zilelor orașului va 
fi cumva mai mică cu 200.000 de lei. Asta a fost o suliție, că aici am putut să tăiem un pic, 
neinvitând acele formații, vă spun: în primul rând din Ungaria erau invitate formațiile, care 
seara urcau pe scena din Piața Sfântu Gheorghe. Deci de asta vă spun, că nici în al 151-lea 
gând nu mi-a trecut faptul că o asemenea decizie ar putea să fie luată și ar putea ca cineva 
să dea o conotație etnică acestei decizii, și să fie interpretată ca o decizie împotriva 
comunității românești.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvânt. Aș dori să 
ne întoarcem puțin în atmosfera de sărbătoare, când am auzit prima oară despre mutare și 
discuții și că de ce nu rămâne scena unde a fost, am crezut că cei de la protecția mediului 
vor protesta, că în parc se vor zdrobi arbuștii, se va călca iarba, se vor rupe crengile. N-a 
fost așa.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă nu sunt alte întrebări, observații, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 2. 
Întreb, cine este de acord cu aprobarea proiectului de hotâre nr. 2? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 4 abțineri (Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile, 
Gheorghe Ion, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 85/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația 
Creștină ”Bunul Sămăritean” cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe pentru organizarea 
Zilei Mondiale a Persoanelor cu sindrom Down. Prezintă domnul primar. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Cu ocazia 
Zilelor Mondiale a Persoanelor cu sindrom Down, se organizează un eveniment la Sfântu 
Gheorghe la data de 17 martie, de aceea cu Asociația Creștină ”Bunul Samaritean”, eu aș 
pronunța cu ”s”, dar m-am uitat și figurează cu ”ș” și în cerere, încheiem un contract de 
parteneriat, și finanțăm acest eveniment cu 5.000 de lei. Din această sumă 2.550 de lei se 
vor cheltui pentru asigurarea meselor pentru 150 de persoane, 1000 de lei pentru cazare, 
1000 de lei pentru imprimate, iar 450 de lei pentru organizarea evenimentului. Deci în total 



 

 

finanțăm acest evenimentul cu 5.000 de lei, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Cine este de acord 
cu aprobarea proiectului de hotărâre nr. 3? Să votăm încă o dată, votul anterior nu a fost 
înregistrat. Cine este de acord cu aprobarea proiectului de hotărâre nr. 3? Vă rog să 
votăm.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Sztakics 
Éva-Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 86/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 
Programului multianual de acordare a burselor pentru susţinerea studenţilor din anii 
terminali. Prezintă domnul consilier Zsigmond József. 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
cuvânt. În primul rând aș dori să-i mulțumesc celor care au ajutat la elaborarea 
materialului, pentru munca lor, respectiv domnului consilier Ambrus Zsombor. Acest 
program a funcționat și în anii precedenți, timp de 3 ani, însă ca reacție la cererile trimise 
între timp, l-am modificat puțin, deoarece în cursul funcționării programului am întâmpinat 
multe lucruri, la care nu ne-am așteptat la început. Diferența semnificativă între programul 
acestui an și programul avut până acum este pe de o parte faptul că, am ponderat rezultatul 
celor care aplică, ceea ce însemnă că dacă cineva are un index sau o medie de 7, iar 
altcineva de 10, atunci diferența nu este de 3 puncte, ci de 12 puncte, fiindcă este așa și în 
realitate, respectiv, la participarea concurenței, punctele sunt ponderate la fel. Pe de altă 
parte, ceea ce este probabil cel mai important lucru, este faptul că, de acum încolo pot 
aplica nu numai persoane din Sfântu Gheorghe, ci orice persoană care are domiciliul stabil 
în România. Studenții din Sfântu Gheorghe pot participa cu orice temă, iar studenții care 
nu sunt din Sfântu Gheorghe, pot participa cu teme legate de Sfântu Gheorghe. În afară de 
acesta este foarte important că a rămas bugetul de 100.000 de lei. La fel, sunt trei categorii, 
studii universitare de licență, de masterat și doctorat. Studenții cu studii de licență primesc 
300 de lei timp de 4 luni, cei cu studii de master 500 de lei, iar cei cu studii de doctorat 
primesc 1000 de lei. Sistemul de punctaj figurează în material. Este important faptul că 
comisia de evaluare trebuie completată cu 4 consilieri, datorită faptului că filiala locală a 
UBB dă 2 persoane, Universitatea Sapientia o persoană, și ca să iasă 7 persoane, mai 
trebuie propuse 4. Eu aș propune în comisie pe doamna viceprimar, pe Kondor Ágota, 
respectiv pe domnul consilier Liviu Comăneci. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Doamna viceprimar.” 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu îl propun pe Zsigmond 
József, cel care a elaborat proiectul de hotărâre.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „În regulă, 
mulțumim frumos. Alte propuneri mai sunt pentru membri comisiei? Dacă nu, putem să 
votăm cu vot secret. Prima dată despre doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 abținere. 
 „Mulțumesc frumos. Colega, d-na consilier Kondor Ágota, să votăm și despre ea.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm și despre colegul nostru dl. Comăneci.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm și despre colegul nostru dl. consilier Zsigmond József.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 abținere. 
 „Întreb dacă sunt întrebări, observații legat de proiectul de hotărâre? Colegul dl. 
consilier Zsigmond József.” 



 

 

 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Da, am uitat să menționez, deși 
este în material, dar ar fi bine să spun că termenul limită pentru predarea proiectelor este 
10 aprilie, și am luat în considerare și doctoranzii, pentru că în anii precedenți toată lumea 
trebuia să predea materialele până la 30 iunie, iar acum doctoranzii trebuie să le predea 
până la toamnă, deoarece am fost informați că oricum atunci este termenul pentru ei, astfel 
vor prezenta proiectele nu numai în fața consiliului, ci se va organiza și o conferință unde 
vom vedea ce fel de proiecte poate să susțină orașul.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă nu mai sunt alte întrebări, observații, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord cu aprobarea?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
87/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind administrarea locurilor publice de 
desfacere, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă dl. viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Contractul de concesiune 
încheiat cu TEGA încetează la sfârșitul acestei luni, după ce a fost încheiat inițial pentru 10 
de ani și prelungit pentru încă 10 ani. Nu se mai poate prelungi, se poate încheia un 
contract nou, și tocmai aceasta este calea propusă, dar aceasta este subiectul unui proiect de 
hotărâre în viitor. Însă câteva locații și bunuri, prin care înțeleg mai ales piețele din zonele 
de locuințe sau piețele urbane, a căror situație s-a schimbat de-a lungul timpului, 
producătorii nu mai necesită atât de mult vânzarea în aceste locații, și se cere introducerea 
altor funcții în zonă. Aici ne gândim la piața din Simeria, unde există o cerere pentru loc de 
centru comercial și mai ales parcare, și nu vedem ce alte terenuri ar mai fi potrivite pentru 
aceste scopuri. În cazul pieței de la gară, de mai mulți ani, pe baza legii privind restituirea, 
mai mult de 2/3 din suprafața terenului pieței este proprietate privată, iar TEGA SA a plătit 
taxă de închiriere către proprietar. În cartierul Ciucului punctul de vânzare se află din punct 
de vedere tehnic într-o stare rușinoasă. Și pe celelalte două piețe, obiectele necesită 
renovare, investiție sau înlocuire totală, și în condițiile prezente nu credem că aceasta ar fi 
oportună. La piața Simeria și la piața din cartierul Ciucului sunt doi producători, respectiv 
un producător care vând. În orice caz, considerăm că este importantă susținerea 
producătorilor. O posibilitate ar fi în piața din centru, unde mai sunt locuri rezervate pentru 
producători, deoarece 40% din locuri sunt rezervate pentru producători, dar poate că ar 
trebui să considerăm și faptul ca orașul să construiască locații potrivite pentru acest scop în 
cartiere, mai frumoase și adecvate din punct de vedere funcțional. Ca să avem timp să 
decidem unde și ce funcții să fie, ce trebuie construit, administrația locală preia toate 
contractele existente. Deci nimeni, nici producătorii, nici vânzătorii din chioșcuri nu rămân 
fără loc de vânzare. Propunem prelungirea pentru un an în cazul locurilor interioare și 
pentru 7 luni în cazul locurilor exterioare. Considerăm că putem folosi această perioadă 
pentru negocieri, pentru dezvoltarea unei viziuni cu cei interesați. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim. 
Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vă rog să votăm despre aprobarea proiectului 
de hotărâre D1. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 88/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Parohia Romano-Catolică Sfântu Gheorghe V. Prezintă domnul primar 
Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Am pus 



 

 

deoparte 1.000.000 de lei din buget pentru finanțarea bisericilor creștine. Parohia Catolică 
nr. 5 „Krisztus Király” dorește să construiască o parohie-locuință a diaconului, o arhivă și 
Casă de rugăciune pe strada Fabricii. Vom contribui cu 500.000 de lei la această 
constucție, în cazul în care spijiniți cu toții acest proiect de hotărâre. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Cine este de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre D2? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
89/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea duratei 
Contractului de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de 
familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78. Prezintă domnul 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Cu condițiile originale ale 
contractului, propunem prelungirea pentru un an a contractului de concesiune al 
cabinetului medical, este vorba de imobilul situat pe str. Kós Károly nr. 78 cu o suprafață 
de 3 88,45 mp.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Cine este de acord 
cu aprobarea proiectului de hotărâre D3? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
90/2018. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe VI pe anul 2018. Prezintă domnul primar 
Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Din 
același buget de 1.000.000 de lei, prin împărțirea căruia bisericile creștine pot primi 
800.000 de lei, iar Biserica Ortodoxă 200.000 de lei, Parohia Ortodoxă nr. 6 va primi 7.000 
de lei pentru restaurarea sfeșnicelor bisericii și pentru renovarea rețelei electrice. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Cine este de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre D4? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
91/2018. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi 
Târgului de flori şi grădinărit în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și 
completările ulterioare. Prezintă domnul viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „TEGA S.A. a solicitat 
modificarea contractului din două motive: primul motiv este faptul că la cererea 
participanților s-ar prelungi perioada de desfășurare, deci este necesară organizarea acestui 
târg și în ultimele două luni ale anului, și susținem acest lucru, respectiv, pentru a menține 
Ordinea în cursul târgului, a fost necesară aprobarea unui plan de situație, adică aprobarea 
pentru două planuri de situație, primul pentru sezonul târgului de flori, iar celălalt pentru 
restul anului. Astfel putem reglementa mai ușor modul de a profita de spațiu, putem stabili 
limite vânzătorilor, ca să păstreze Ordinea prevăzută de organizatori privind folosirea 
spațiului.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Întrebări, observații dacă sunt... Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Cine este de acord cu 
aprobarea proiectului de hotărâre D5? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
92/2018. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Neavând alte persoane înscrise la Diverse, vă mulțumesc pentru prezență și vă 
doresc o zi plăcută!” 
 
 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 26 aprilie 2018. 
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