
 

 

 
 
 
 
Nr. 66/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 26 aprilie 2018, cu ocazia ședinței ordinare 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: Miklós Zoltán, Kondor Ágota, Toth-Birtan Csaba. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 648/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár 
Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua! Bine ați venit 
cu ocazia ședinței ordinare din aprilie. Ședința de azi are 15, 16 puncte pe Ordinea de zi, 
împreună cu Diverse. Vă întreb dacă aveți ceva de adăugat la Ordinea de zi? Doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. Aș 
dori să discutăm despre un punct D1 în ședință, care ar fi modificarea, clarificarea hotărârii 
anterioare a programului „Gyere haza! /Vino acasă!/”. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Altcineva? 
Domnul primar?” 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Propun un 
punct D2 privind reducerea capitalului social al societății Multi-Trans S.A., un punct D3 
privind sponsorizarea clubului Sepsi SIC, și aș dori să retrag punctul 3. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Văd că nu 
mai sunt alte mențiuni, atunci rog Consiliul să votăm despre includerea punctului D1 în 
Ordinea de zi. Îl rog pe colegul Tischler Ferenc... Mulțumesc.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În al doilea rând să votăm despre includerea proiectului de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. Atunci să votăm despre includerea proiectului de hotărâre D3.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Atunci să votăm despre 
Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos. Deci Ordinea de zi a fost aprobată, din 15 vom avea 14 puncte 
și D1, D2, D3. Înainte să trecem la punctele de pe Ordinea de zi, rog colegii să votăm 
despre procesele-verbale prezentate. Prima dată să votăm despre procesul-verbal al ședinței 
extraordinare din 8 martie, bineînțeles, dacă nu are nimeni de completat. Nu, atunci să 
votăm.” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos. Atunci următorul este procesul-verbal al ședinței 
extraordinare din 13 martie. Are cineva întrebări legat de acesta? Observații? Nu, atunci să 
votăm despre procesul-verbal din 13 martie.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Iar la sfârșit, legat de procesul-verbal al ședinței ordinare din 29 martie are cineva 
observații? Nu, atunci să votăm despre procesul-verbal.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos. Și acum să luăm la rând fiecare punct.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: raport privind activitatea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 
Covasna” pe anul 2017. Prezintă: Ambrus József, director executiv. 
 Domnul director executiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat 
de Management al Deșeurilor în județul Covasna” AMBRUS JÓZSEF (lb. m.): ”Domnule 
președinte, vă mulțumesc pentru cuvânt. Mulțumesc municipalității pentru posibilitate și 
pentru invitație. Este ușor să scrii un raport privind activitatea dacă ai despre ce. Anul 2017 
a fost un an foarte bun pentru asociații, pentru tot sistemul, am reușit să depunem proiectul, 
sistemul funcționează tehnic din 9 octombrie, am reușit să depunem raportul final către 
ministerul, iar săptămâna trecută am primit de la minister răspunsul că începând cu 31 
martie, după ce Guvernul Român a transmis raportul către Comisia Europeană, se 
consideră finalizat și din punct de vedere juridic. Am încercat să-l împărțim în 5 secțiuni, 
în prima secțiune se prezintă strategia și politicile. Este foarte important, deoarece ceea ce 
am planificat în urmă cu 5-6 ani produce efecte acum și ne aflăm în aceeași situație și 
astăzi. În a 2-a secțiunea vom vorbi despre monitorizarea sistemului integrat de 
management al deșeurilor, iar în a 3-a secțiune – activitatea noastră din București, așa 
obișnuiesc să zic – mai ales în prima parte a anului trecut am fost de multe ori în București 
și am reușit să obținem rezultate, care vor avea de asemenea efecte pozitive în viitor în 
județul Covasna. Aș dori să menționez 2 lucruri: am reușit să modificăm Planul Național 
de Management al Deșeurilor și să suspendăm taxa de plasare de 80 de lei. Trebuie să 
mărturisesc faptul că aici alianța municipiilor a fost mai puternică, dar împreună am reușit. 
A 4-a secțiune prezintă activitatea zilnică, iar a 5-a informarea populației, de asemenea, o 
activitate foarte importantă. Mi s-a zis ca prezentarea să fie una scurtă, iar eu mă supun, 
prin urmare voi încerca să fiu succint, și nu voi intra în detalii, dar dacă îmi permiteți, mai 
prezint câteva rezultate, și dacă nu vă supărați, voi vorbi în limba română, fiindcă încep să 
înnebunesc... ” 
 (lb. r.): ”Deci doamnelor și domnilor, doar câteva slide-uri în ceea ce privește 
activitatea noastră. Trebuie să știți despre As. de Dezvoltare Intercomunitară este cea mai 
mare în județul Covasna și de luna trecută acoperim întreg județul. Baraoltul, care inițial nu 
a intrat în asociație, în momentul de față este membru. Cum stăm cu proiectul nostru pe 
plan național? Acum 10 ani s-au depus 32 de proiecte pe țară, 32 de județe. Vedeți acolo 
un număr 4, patru județe au reușit ca până astăzi să termine aceste proiecte: Argeșul, 
Bistrița, Covasna și Botoșanul. 10 proiecte sunt în pericol destul de mare, trebuie să 
termine până în decembrie. Iar cele 18 nu au reușit să facă nici măcar infrastructura. Este o 
prezentare a sistemului nostru, nu o să stau aici foarte mult. Și câteva cifre statistici, în 
ceea ce privește rezultatele și concluziile la care am ajuns. Vedeți aici o comparație a 
cantităților deșeuri totale, atât în rural, cât și în urban. Și mă refer aici la Sfântu Gheorghe, 
și la ruralul din aria Eco Sepsi. Vedeți o creștere semnificativă de deșeuri, dar nu trebuie să 
ne speriăm, pentru că pe următorul slide o să vedeți că rezultatele datorită acestui sistem 
sunt bune, dar oricum este un semnal, pentru că vine taxa de mediu din 1 noiembrie, care 



 

 

se plătește pe tonă. Pentru colegii mei de la Tega va fi un examen. De unde am plecat și 
unde am ajuns? Dacă până în... Vedeți din nou datele. Dacă în mediul rural deșeul selectiv 
ajungea la 1%, defapt 1,2%, în doar 5 luni de zile am ajuns ca în mediul rural să strângem 
selectiv și să putem procesa 12%. Este o cifră uriașă. Și acum urmează Sfântu Gheorghe, 
care de la 10% a ajuns la 26%. Aici intră selectivul, inclusiv și deșeul verde. Tot 
bidegradabil, dar deșeu verde. Deci vedeți, dacă puteam implementa mai devreme, anul 
acesta municipiul Sfântu Gheorghe nu plătea nimic la fondul de mediu. Și aici, pentru că 
vorbeam de monitorizarea sistemului, facem compoziția deșeurilor trimestrial. Aici aveți 
zona rurală, dar pentru că suntem în Sfântu Gheorghe, vă arăt și din Sfântu Gheorghe zona 
blocurilor și zona caselor. După cum observați atât în zona caselor, cât și în zona blocurilor 
există deșeuri verzi în cantități imense. Și nu înțelegem de ce, pentru că salubristul dacă ia 
deșeul verde din fața porții, eu nu mai înțeleg de ce trebuie să arunci în tomberon. Am pus 
aceste cifre la dispoziția colegilor, pentru că nu credem că investim noi în tehnici, decât 
poate în capul nostru, în capul oamenilor. Dacă reducem, dispare numai rândul doi, Sfântu 
Gheorghe și-a atins țintele până în 2025. Fără să facem nici o investiție, decât în 
infrastructura de colectare. Ce avem de făcut? Eu am să vorbesc despre ce avem de făcut 
noi, consiliul județean, pentru că Tega și dumneavoastră, autoritate poblică știți mai bine ce 
aveți de făcut. Ce avem noi de făcut: politica Uniunii Europene în ultimii ani s-a schimbat 
foarte mult. Acum 10-15 ani valorificarea în energetica deșeurilor era soluția magnifică, 
astăzi s-a ajuns ca să fie pe penultimul loc, înaintea depozitării. Totmai de aceea facem 
chiar și astăzi niște studii în vederea complementării sistemului actual de la Leț. Atât. Vă 
mulțumesc.” 
 (lb. m.): „Mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări, răspund cu mare drag.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim domnului 
director pentru prezentare. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil acest material. Miklós 
Zoltán are ceva de adăugat.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb. m.): „Pe scurt aș dori să felicit 
asociația, deoarece s-a realizat o investiție în interesul județului Covasna și al municipiului 
Sfântu Gheorghe, care este cea mai importantă investiție în infrastructura pentru protecția 
mediului, are la bază o muncă imensă, iar rezultatul acesteia este faptul că suntem între 
primii în țară, sau chiar primii, dacă nu mă înșel... Am reușit să finalizăm acest proiect, așa 
că felicitări în numele fracțiunii, numai bine în continuare!” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim pentru 
complementare. Mai are cineva?… Nu, atunci rog Consiliul să avizeze materialul 
prezentat, deci să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Ambrus Zsombor). 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Parohia Romano Catolică ”Szent Gellért” Sfântu Gheorghe II. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. La 
aprobarea bugetului municipiului am pus deoparte 1 milion de lei pentru sponsorizarea 
bisericilor. Parohia Romano-Catolică ”Szent Gellért” din Sfântu Gheorghe a adresat o 
cerere către municipalitate, are nevoie de o sponsorizare de 95.000 de lei, din această sumă 
dorim să renovăm acoperișul bisericii și al parohiei, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Dacă are cineva observații...? Comisia economică cu nr. 1, comisia socială cu 
nr 3. și comisia juridică cu nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, nimeni nu a 
semnalizat că dorește să ia cuvântul, deci rog colegii să votăm despre aprobarea proiectului 
de hotărâre.” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
140/2018. 
 „Mulțumesc frumos. Punctul nr. 3 a fost retras...” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind indexarea cu rata 
inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la 
buget local. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Impozitele și taxele locale 
stabilite în lei trebuie indexate în mod obligatoriu cu rata inflației. Conform Oficiului de 
Statistică, s-a stabilit rata inflației de 1,3%, iar conform legilor această hotărâre trebuie 
aprobată până la 30 aprilie, care va fi implementată din anul 2019.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Dacă are 
cineva întrebări, observații... Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 4.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
141/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
bunului imobil situat pe str. Lăcrămioarei, nr. 4, bl. 9, sc. D, et. 1, ap. 9, Sfântu Gheorghe, 
în favoarea chiriaşului Rențea Gheorghe. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): ”Mulțumesc frumos. În 
proiectul de hotărâre este vorba despre vânzarea unei locuințe aflate pe strada 
Lăcrămioarei, cu o suprafață de 28,45 mp, având o cameră. Chiriașul locuinței este Rențea 
Gheorghe, el locuiește în acest imobil din 1991 și are contract de închiriere. În baza Legii 
nr. 61/1990, locuințele construite din fondul de stat pot fi cumpărate de chiriași. Tóth 
Enikő, evaluator autorizat a evaluat imobilul, a stabilit valoarea imobilului la 13.210 de 
euro, eu nu mă pricep la evaluări, mie nu mi se pare a fi un preț de piață, dar bineînțeles, 
aceasta este responsabilitatea evaluatorului. În sensul proiectului de hotărâre, în cazul în 
care aprobăm, vom converta suma de 13.210 de euro în lei la cursul de schimb valutar 
valabil în momentul vânzării, și vom vinde imobilul la acel preț. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisia economică și cea juridică au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. 
Vă întreb, colegi consilieri, dacă aveți întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați 
despre proiectul de hotărâre nr. 5, adică despre vânzarea imobilului.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
142/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea din 
proprietatea publică al municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat pe B-
dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 15. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Imobilul 
menționat a devenit proprietate publică al municipiului prin H.C.L 226/2010, în anul 2010, 
pentru realizarea unui centru de zi pentru copiii care trăiesc în condiții periculoase. Acesta 
nu s-a realizat, conform legii nu se consideră a fi de interes public, prin urmare este 
necesară trecerea în proprietatea privată. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Întreb 
colegii, dacă aveți observații, întrebări? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de 
hotărâre nr. 6.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

143/2018. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea fără 
licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat, 
prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii 
contrucţiei pe terenurile alăturate, respectiv cesionarea fără licitaţie publică a contractului 
de concesiune asupra unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „În general denumirea 
cuprinde subiectul. Prelungim cu 5 ani contractul de concesiune, de la 1 mai până în 30 
aprilie 2023, cum ne-am obișnuit, cu taxa anuală de 5 euro/mp.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Întreb dacă 
ar cineva observații? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 7.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
144/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe pe Piața Libertății f.n. Prezintă domnul primar 
Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Imobilul 
situat pe str. Kós Károly la nr. 4 este în proprietatea Consiliului județean. S-a întocmit un 
plan de reglementare și atunci a fost evidențiat faptul că o parcelă, care se află în 
proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, se extinde pe teritoriul terenului care urmează 
să fie reglementat. Pentru ca acest teren să poate fi gestionat în întregime, Consiliul 
județean a solicitat predarea terenului menționat, dar mai întâi trebuie dezlipit de acest 
teren, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisia economică, de urbanism și cea juridică au avizat favorabil, cu 
unanimitate. Întreb colegii, dacă aveți întrebări, observații? Nu are nimeni, atunci vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre nr. 8.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
145/2018. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea H.C.L nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al 
Parcului Industrial „SEPSIIPAR”. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Am modificat deja de 
multe ori Regulamentul parcului industrial, însă viața ne aduce întrebări noi de fiecare 
dată, acum propunem 2 modificări, există persoane interesate care deocamdată nu doresc 
să investească, însă doresc să închirieze spații în clădire, și dorim ca acest lucru să fie 
posibil prin această modificare. Nu este pentru termen lung, doar pentru un an, pentru ca 
atunci când vor veni investitori care vor să construiască pe terenul parcului industrial și vor 
avea nevoie de birouri, să putem deservi în primul rând pe ei. Iar cealaltă modificare se 
face privind modul clădirii în care se află atelierele pentru confecționarea de decoruri. Până 
acum a fost închiriat, însă deoarece chiriașul va trebui să facă investiții, modul de 
închiriere se va modifica la concesionare.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisia economică și cea juridică au răspuns favorabil și la aceste modificări. 
Întreb colegii, dacă aveți observații? Nu are nimeni, atunci vă rog să votați despre proiectul 
de hotărâre nr. 9.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

146/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
de oportunitate nr. 6/29.03.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă 
locuințe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar Antal Árpád-
András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Száraz 
Zoltán și Száraz Vilma doresc ca un teren extravilan din Chilieni să devină intravilan 
pentru realizarea unei zone de locuințe. Deoarece terenul în cauză este unul extravilan, dar 
în PUG a fost propusă trecerea în intravilan, propunem aprobarea avizului de oportunitate. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisia de urbanism și cea juridică au răspuns favorabil. Întreb colegii, dacă 
aveți întrebări, dorește cineva să completeze? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul 
de hotărâre nr. 10.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
147/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de asociere nr. 1410/10.03.2004, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și 
Asociația Composesoratelor Murgo. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. 
Municipiul Sfântu Gheorghe a încheiat un contract pentru desfășurarea lucrărilor forestiere 
în pădurea aflată în proprietatea publică, cu societatea forestieră în anul 2004. Pentru 
verificarea mai ușoară, a devenit necesară verificarea periodică a datelor aflate în 
proprietatea societății forestiere și a primăriei, iar modificările propuse deservesc acest 
scop. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Are cineva 
întrebări? Nu, și nu sunt observații, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 
11.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
148/2018. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în 
consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „La cererea teatrului se face 
înlocuirea unei persoane în consiliul administrativ al instituției. În loc de doamna consilier 
Pârvan Rodica, îl propunem dl. consilier Gherghe Ion. Cei doi interesați au fost de acord cu 
propunerea, vă rog s-o susțineți și dvs.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Și dau cuvântul la doamna consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb. r.): „Mulțumesc. Se pare, că atunci 
când spui adevărul, am verificat a mia oară, devii o persoană incomodă. Deci adevărul nu 
se mai poartă demult. Ieri am venit la comisia de cultură cu 2 minute mai târziu și exact 
punctul acesta se discuta, fără nici un fel de comentarii, deși nu citisem materialul, atunci 
am aflat, că n-am avut când. Am văzut revocarea. Aseară am deschis și studiat materialele. 
Am spus da, pentru că aveam eu în minte un alt plan. Deci la ultima, și cea de a doua 
convocare în doi ani de zile la consiliul de administrație nu m-am prezentat gândindu-mă, 
că următoarea va fi la anul, cealaltă va fi peste 2 ani și atunci probabil nu mai am contact 



 

 

cu reprezentanții consiliului de administrație de la Teatrul ”Andrei Mureșeanu”, pe care 
oricum nu-i cunosc, în afară de directoare, așa că nu avea nici o importanță. Desigur, d-na 
director s-a simțit foarte vexată în urma faptului că eu m-am afirmat și continui să susțin cu 
argumente dacă dorește, că nu o consider reprezentant al societății civile românești, pentru 
că un reprezentant al societății civile, indiferent că e românească, sau maghiară, sau romă, 
își apără colectivitatea și ia atitudine atunci când este nevoie. Deci erijarea aceasta mie mi 
s-a părut suspectă și culmea este că încă nu a realizat, că nu poate fi reprezentant al 
societății civile românești sub nici o formă. Deci a cerut această revocare. Eu am spus da. 
O să ziceți, că cum naiba de a cedat așa de ușor, că de obicei mă bat pentru o poziție. Am 
obosit să mă lupt cu morile de vânt, pe de o parte, iar pe de altă parte am gândit eu, că 
revocarea aceasta defapt se face dintr-un consiliu de administrație fantom. Un consiliu de 
administrație care nu există decât eventual pe hârtie. În doi ani de zile, pe acest mandat, nu 
mai vorbim de celălelat mandat, am fost convocată de două ori la consiliul de 
administrație. Și odată la un cuncurs pentru ocuparea postului de jurist. M-am dus, cred că 
la începutul acestui mandat, ultim, 2016, cred, o să verificăm și o să vedem, la primul 
consiliu de administrație. Nu mai țin minte care sunt ceilalți membrii. M-am dus la 
concurs, iar la ultima convocare nu am fost. Deci imaginațivă un consiliu de administrație 
la o instituție de cultură, care a făcut convocare în doi ani de zile de două ori la consiliul de 
administrație, că cealaltă a fost o comisie pentru ocuparea postului de jurist. Cum e 
posibil? D-na secretar, am înțeles că și atunci când am făcut evaluarea directorilor de 
instituții de cultură, d-na a afirmat că la teatru consiliul de administrație trebuie convocat 
semestrial. Eu nu știu dacă e o altă lege. Eu cunosc legea din școli, în care se spune lunar, 
sau de câte ori este nevoie. Nu știu dacă teatrul are o altă legislație, de pot convoca 
semestrial, sau de câte ori este nevoie. Nu știu, dar ne vom informa și o să vedem. Este 
inadmisibil, ca o instituție, nu privată. Privată și tu răspunzi de tot ce se întâmplă acolo și 
nu dai seama până la urmă prea mult de ceea ce se întâmplă, deși și acolo îți dai seama la 
un moment dat. Este inadmisibil să convoace două consilii de administrație în doi ani de 
zile. Se poate verifica. Și acum sigur, eu am spus da, dar nu mă opresc aici. Voi face un 
demers către comisia de cultură, să se facă o comisie, care să se deplaseze acolo, să 
verifice câte consilii de administrație s-au ținut. Aici nu poți să faci fals în acte, că mai se 
fac chestiile astea că se încheie procesul verbal, și astea. E vorba de trei lucruri: 
convocator, e actul principal, m-ai convocat, am semnat, așa. Să vedem câte convocatoare 
s-au semnat. Procesul verbal și semnătura participanților. Știți foarte bine, că am lucrat la 
școală și știu exact ce se întâmplă. Iată, că la școli, cum e Brâncușul, Colanul, sau Mihai 
Viteazul, unde a fost un consiliu de administrație pe lună și ori de câte ori este nevoie. La 
Brâncuși a fost ieri și va fi și mâine pentru că o cere situația. Cum se poate ca un teatru să 
nu aibă nevoie de convocarea consiliului de administrație, dar cum au trecut peste anumite 
aplicări ale legii, fără consințământul consiliului de administrație. Asta va vedea legea, nu 
dumneavoastră. Dumneavoastră, administrativ o să vă rog să vedeți de câte ori s-a 
convocat. Iar pe partea cealaltă până la Ministerul Culturii va dați seama de faptul că a 
adoptat niște legi fără acordul consiliului de adminisrație. Asta ca să vadă totuși că 
gândesc, că așa m-au atacat pe Facebook, că dacă gândeam nu intram în PSD. Urât, urât, 
dar admisibil după cum se vede. Am înțeles, că în familie se face și politică, deci au 
devenit membrii a unui partid mai mult decât important, salvatorii României, salvatorii 
județului și salvatorii României și poate al universului. Și atunci nu mă mai suportă 
probabil, ca reprezentant al PSD-lui în consiliul de administrație. Cum să stau cu USR-ul la 
masă, în consiliul de administrație. Deci eu am acceptat să spun da, nu doresc să mai fac 
parte din consiliul acetsa de administrație, pentru că nu lucrez fără motivație. Dacă lucrez 
undeva, vreau să… Așa cum se întâmplă la Brâncuși, vreau să colaborăm, venim cu 



 

 

sugestii, așa. Ca să mă duc acolo, să fac o prezență formală nu are rost, dar două lucruri 
repet: voi înainta această cerere… Dle primar vă rog frumos să o primiți și să îmi și 
răspundeți, nu cum mi-ați răspuns, sau nu mi-ați răspuns la ultima cerere cu ușile închise la 
școli, că nu știu ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc. Era problemă de școli, nu problemă de 
școala noatră, pentru că e foarte mare pericol, când încui ușa unui școli și se te duci să ții 
ore, să-ți moare copii acolo, nu știm. Și ieri a fost cutremur, ați văzut. Nu ne jucăm cu 
aceste lucruri, deci nu facem educație încuiând ușile școlilor. Nu-i vorba numai de 
Brâncuși aici, și trebuie verificat. Eu nu am reclamat la ISU, că ei amendau. Eu am zis să 
luăm măsurile interne, ca să rezolvăm problema și să salvăm copii de o nenorocire. Deci 
înseamnă că voi primi răspuns. O să vă rog foarte mult să-mi trimiteți acest răspuns. Cu 
acest răspuns în mână eu voi ajunge acolo unde trebuie, ca să dea socoteală până la urmă 
fiecare de ceea ce face, dacă tot se erijează în conducători ai universului. Iar pe de altă 
parte, repet, nu consider că această persoană este reprezentant al societății civilă românești, 
și vă rog dle primar, sau cine face comisiile aceste comisii de organizare a zilelor Sfântu 
Gheorghe, sau așa... Nu mai coptați astfel de membrii, astfel de ”yes man” în comisiile 
acestea și să fie reprezentanți ai societății civile adevărați. Pentru că eu îi fac în continuare 
vinovată pe d-na, sau și pe doamna, pentru faptul că iată scena comunității nu va fi la locul 
ei. Pentru că, sigur că da, în calitate de ”yes man”: bine, da, ridicăm mâna, nemaipomenit, 
zâmbim și mergem mai departe. Eu așa ceva nu voi face. N-am făcut și nu voi face. Deci 
chiar dacă am ieșit din acest consiliu, după ce lucrurile se vor... Să vedem ce s-a întâmplat 
acum cu acest consiliu fantomă. Deci eu am făcut parte dintr-un consiliu de administrație 
fantomă, practic, așa. Eu în continuare reneg prezența acestei doamne în aceste comisii de 
reprezentare a societății civile. Societatea civilă românească Sfântu Gheorghe are membrii 
și are lideri, care face parte din asta. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
observație. Domnul primar dorește să completeze.” 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r): „Deci foarte pe scurt. În această 
comisie de organizare a Zilelor Sfântului Gheorghe sunt reprezentanții unor instituții și nu 
reprezentanții societății civile. Deci ca să ne lămurim din acest punct de vedere. Deci d-na 
Popa Anna reprezintă Teatrul ”Andrei Mureșeanu”. Nu reprezintă societatea românească 
civilă. Asta cu reprezentarea societății civile oricum e o chestiune destul de complicată, 
cum poate fi. Nu după numărul asociațiilor și nu după numărul fundațiilor și mai ales nu 
după felul în care cine strigă mai tare că este reprezentantul societății civile, este 
reprezentantul societății civile. Deci d-na Popa reprezintă o instituție culturală importantă 
al orașului nostru și în această calitate a fost și va fi invitată. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos pentru 
observații. Deci luând în considerare faptul că doamna consilier nu ridică obiecții, cu 
răspunsul favorabil al comisiilor culturale și juridice, așa cum a prezentat doamna 
viceprimar, numele colegului Gheorghe Ion figurează la persoane propuse. Există și alte 
propuneri? Nu? Atunci rog colegii să decidem în privința d-lui Gheorghe Ion, ca el să 
participe la consiliile administrative în locul doamnei consilier Pârvan Rodica. Nu am votat 
fiindcă este vot secret. Sau nu? Îmi cer scuze.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Acum să votăm despre proiectul de hotărâre.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
149/2018. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” în vederea organizării Galopiadei 



 

 

Secuieşti. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. Anul 
acesta Asociaţia „Vadon” va fi organizatorul Galopiadei Secuieşti, pe baza contractului 
încheiat cu Galopiada Națională din Budapesta. Ca și în anii precedenți, solicităm 
cooperarea angajaților și echipamentelor, mașinilor de grădinărit, iar de la Casa de Cultură 
„Kónya Ádám” solicităm să organizeze și să desfășoare programele pentru copii și 
programele culturale care anul acesta se vor realiza sub forma unui bal. Solicităm 
susținerea acestui proiect.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 4 și 5 au avizat favorabil. Există observații? Nu. Rog Consiliul 
să voteze despre proiectul de hotărâre nr .14. Nu, nr. 13.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
150/2018. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ansamblul de 
Dansuri “Trei Scaune” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării și organizării 
evenimentului „Întâlnirea muzicii și dansului popular”, ed. a XXX-a. Prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Anul acesta Ansamblul de 
Dansuri “Trei Scaune” va organiza ed. a XXX-a a evenimentului „Întâlnirea muzicii și 
dansului popular”, în arena Sepsi, în luna noiembrie. Solicită sponsorizarea închirierii 
arenei în valoare de 25.000 de lei.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 4 și 5, adică comisia economică, culturală și juridică au răspuns favorabil 
la proiectul de hotărâre. Are cineva observații? Nu. Atunci să votăm despre proiectul de 
hotărâre nr .14.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
151/2018. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 „Următorul președinte este colegul consilier Cochior Andrei, în cazul în care 
lipsește, Comăneci Liviu Vasile va prezida ședința Consiliului. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
152/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru stabilirea 
termenului limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietatea personală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În cadrul programului 
„Vino acasă!”, ultimul concurs a fost în anul 2013, iar în ultima vreme tot mai mulți se 
interesează după terenurile de pe strada Borvíz. În prezent, dacă îmi aduc aminte corect, 
Consiliul a primit 11 cereri, și dorim să dăm o șansă acestor familii în număr de 11 și celor 
care se mai gândesc în viitorul apropiat să construiască casă pe strada Borvíz ca tineri 
căsătoriți sau tineri. Dorim să folosim terenurile asigurate de Consiliu. Această posibilitate 
există și cererile se pot depune până la sfârșitul lunii mai, și în scurt timp vom decide, ca 
cei interesați să poată începe construcția anul acesta.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 5 și 6, adică comisia juridică și cea pentru tineret au răspuns 
favorabil la proiectul de hotărâre. Are cineva observații, întrebări legat de proiectul de 



 

 

hotărâre? Nu. Atunci rog colegii să votăm despre punctul D1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
153/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reducerea 
capitalului social al MULTI-TRANS S.A. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „În numele doamnei 
viceprimar voi prezenta eu. Pentru funcționarea companiei, Multi-Trans S.A. nu mai are 
nevoie de imobilul situat pe strada Lunca Oltului, având o suprafață de 19.209 de mp, prin 
urmare terenul, proprietatea companiei se înapoiază în proprietatea municipiului. Capitalul 
social s-ar reduce cu valoarea terenului transferat, astfel capitalul se reduce de la 244.345 
de lei la 177.567 de lei și 50 de bani, deoarece acest teren figurează cu 66.777 de lei și 50 
de bani în capitalul societății. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil la proiectul de hotărâre. Are cineva 
observații? Nu. Atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
154/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între Județul 
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC. Prezintă 
domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Prin Hotărârea nr. 340/2017, 
Consiliul Local a aprobat regulamentul pe baza căruia în anul 2017 am încheiat contractul 
de finanțare între Consiliul Județean Covasna, Consiliul local al municipiului Sfântu 
Gheorghe și Clubul Sportiv Sepsi SIC. În anul 2018 Clubul Sportiv Sepsi SIC a solicitat 
aprobarea modificării bugetului anual, subiectul modificării fiind suma nefolosită de 
532.800 de lei în anul 2017, replanificarea sumei și posibilitatea de a o folosi în anul 2018. 
Cererea clubului a fost judecată și aprobată de comisiile constituite pe baza hotărârii 
Consiliului Local și Consiliului Județean, și ca rezultat în data de 25 aprilie s-a întocmit 
procesul-verbal, în sensul acestuia propunem modificarea contractului de finanțare. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisia economică cu nr. 1, comisia juridică cu nr. 5 și comisia pentru sport și 
tineret cu nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Întreb dacă are cineva observații? 
Nu. Atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ambrus 
Zsombor), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 155/2018. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Astfel am ajuns la 
sfârșitul Ordinei de zi. Nu s-a înscris nimeni la observații. Vă mulțumesc pentru 
participare, vă doresc o după-masă plăcută și sărbători fericite!” 
 
 
 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 iulie 2018. 
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