
 

 

 
 
 

 
Nr. 68/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 31 mai 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, Tischler Ferenc, Vajna László. 
 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. 760/2018.  
 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 COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Deschidem lucrările 
ședinței ordinare din astăzi. Înainte de a supune la vot Ordinea de zi, vă întreb dacă mai 
sunt propuneri la Ordinea de zi. Dl. primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulțumesc. Am două 
puncte la Ordinea de zi. Punctul D1: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna. Și punctul D2:  
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 
43.667/15.07.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Clubul Sportiv Municipal 
Sfântu Gheorghe. Totodată vă rog să supuneți la vot ca punctul D2 să fie primul pe 
Ordinea de zi. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Înainte de a supune la vot, dau cuvântul d-nei Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Eu aș dori să retragem 
punctul nr. 20 de pe Ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „D-na Pârvan?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb. r.): „La diverse.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Atunci vă rog să 
permiteți să supunem la vot... Dacă sunteți de acord ca să fie trecute punctele D1 și D2 pe 
Ordinea de zi. Votăm separat. D1. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Vă rog să votați dacă sunteți de acord ca D2 să fie trecut pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Vă rog să votați dacă sunteți de acord ca punctul D2 să devină primul punct pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum supun la vot în totalitate proiectele de pe Ordinea de zi de pe data de 31 
mai. Dacă sunteți de acord cu toate proiectele, toate cele 20, adică 19, că unu s-a retras? Vă 



 

 

rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumec. Începem cu D2. Dăm cuvântul d-lui primar.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de asociere nr. 43.667/15.07.2016 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da, mulțumesc frumos. 
Bine ați venit cu toții, reprezentanții presei, dl. Csinta Samu, directorul general al Sepsi 
OSK! În punctul D2 de pe Ordinea de zi este vorba despre completarea contractului de 
asociere încheiat în 2016 între Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Luând în considerare faptul că Clubul Sportiv al 
Municipiului Sfântu Gheorghe și bazele sportive aferente acestuia sunt supuși Ministerului 
și nu se află în proprietatea municipiului, este destul de complicat să susținem dezvoltarea 
condițiilor potrivite pentru echipa noastră de fotbal pe terenul de fotbal. De aceea am 
încheiat un contract de asociere în 2016, și practic în completare la articolul nr. 1 
enumerăm echipamentele, care vor fi achiziționate pentru ca întreținerea terenului să fie 
efectuată în condiții potrivite. În același timp, vom achiziționa două generatoare de mare 
capacitate pentru sistemul de iluminat care urmează să fie dezvoltat în următoarele 
săptămâni. Acesta este cuprinsul proiectului de hotărâre și vă rog să-l susțineți, va 
mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Sunt intervenții? 
Dacă nu, supun la vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
164/2018. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulțumesc, completăm 
bugetul orașului cu 6.960.000 de lei, astfel calculăm cu venituri de 116.773.630 de lei până 
la sfârșitul anului. Cei 6.960.000 de lei sunt compuși din trei sume: pe de o parte venituri 
de 4.324.560 de lei, care provin din impozite pe venituri, concesionări, dividende de la 
două societăți pe acțiuni aflate în proprietatea administrației locale, TEGA SA și 
Gospodărie Comunală SA. Veniturile proprii cresc cu 2.547.900 de lei, respectiv 87.540 de 
lei am primit din bugetul central. La capitolul de cheltuieli 600.000 de lei vor fi cheltuiți 
pentru creșterea capitalului social al societății Sepsi ReKreatív. 474.200 de lei vor fi 
cheltuiți pentru a achiziționa cele prevăzute la punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi, mai exact 
pentru cele două generatoare, două mașini de irigare, și un tractor de tuns iarba. Bugetul 
Casei de Cultură „Kónya Ádám” va fi completat cu 25.000 de lei. Pentru ajutorul de 
minimis oferit întreprinderilor mici și mijlocii 500.000 de lei. Pentru acoperirea costurilor 
de curățare a orașului 716.800 de lei. Menționez în paranteză, fiindcă în ultimele săptămâni 
m-am lovit de multe ori de informația că locuitorii rezolvă curățarea orașului practic prin 
contractarea și plata directă a societății TEGA SA, deci aceasta este o legendă urbană, deci 
suma pe care o plătesc locuitorii către TEGA SA este pentru transportul deșeurilor, 
curățarea orașului este acoperită în totalitate din bugetul local. Pentru întocmirea planului 
de dezvoltare a străzii Dealului alocăm 72.590 de lei. Respectiv, mai există o sumă mare, 
4.288.040 de lei, care va fi restituită către Gospodărie Comunală SA, în fondul de 
dezvoltare al acesteia. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 



 

 

Sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
165/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
contului de execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 
31.03.2018. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În data 
de 31 martie 2018 veniturile din buget, aprobate și completate până la acea dată, au fost de 
105.390.330 de lei până la sfârșitul anului. Am realizat 35,45% din veniturile planificate, 
iar pe partea de cheltuieli 26,10%. Deci 35,45% pe parte de venituri și 26,10% pe partea de 
cheltuieli. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Comisia de specialitate a dat aviz favorabil. Îmi cer scuze că nu am spus la punctul 1. Sunt 
intervenții? Dacă nu, supun la vot punctul nr. 2. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
166/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Din 
suma de 1.000.000 de lei aprobată în buget pentru bisericile locale, prin acest proiect de 
hotărâre, alocăm 50.000 de lei pentru Biserica Evanghelică Lutherană din Sfântu 
Gheorghe, pentru diferite lucrări de reparare, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
167/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe IV. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Din 
aceeași sumă Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe IV. va primi 80.000 de lei pentru 
construirea unui gard în jurul bisericii de pe str. Grigore Bălan. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Vă mulțumim 
frumos. Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Și încă ceva trebuie să 
adaug, fiindcă atunci când am introdus acest principiu, o doamnă consilier a promis că va 
cânta ca cocoșul pe turnul primăriei, și încă așteptăm să se țină de cuvânt. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Sunt alte intervenții? 
Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
168/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 
unui ajutor ad-hoc de minimis pentru “Incubatorul de Afaceri Sfântu Gheorghe, Covasna” 
prin fondator Covimm Consulting S.R.L. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Societatea Covimm 
Consulting SRL, care este operatorul Incubatorului, a primit calitatea de incubator la 
sfârșitul anului trecut, de atunci este eligibilă să se adreseze către noi în privința scutirii ei 
de impozite, pe care o putem acorda sub forma unui ajutor ad-hoc de minimis. Este vorba 



 

 

de impozite pe teren și clădire, am primit deja toate aprobările necesare și de la Consiliul 
de concurență, prin urmare putem asigura Incubatorului scutirea de impozite până la 
sfârșitul anului 2020. În articolul 1, deoarece există o incompabilitate minoră între avizul 
autorității de concurență și articolul 1 al proiectului de hotărâre, pentru scopul de a preciza, 
vă rog să luăm din articolul 1 „toată perioada de valabilitate a titlului” și îl rog pe domnul 
președinte să supună sub vot această propunere, deoarece începând cu 1 iunie, practic azi o 
aprobăm, de mâine putem aplica scutirea de impozite, până la 31 decembrie 2020.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim d-na 
viceprimar. Să supunem la vot art. 1 din proiectul de hotărâre, care a suferit o schimbare, 
conform celor prezentate de d-na viceprimar. Supun la vot. Cine este pentru schimbarea 
art. 1. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Acum supun la vot 
proiectul de hotărâre în totalitate.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
169/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice al imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În cartea funciara a 
imobilului aflat pe str. Ciucului la nr. 51 Statul Român figurează ca proprietar. Conform 
legii, Municipiul Sfântu Gheorghe poate să preia imobilul în propriul patrimoniu. Deoarece 
datele din CF nu corespund cu datele măsurate de expert, este necesară modificarea acestor 
date. Aceasta este cuprinsul proiectului de hotărâre.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt alte intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supunem la 
vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
170/2018. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a unui teren situat în str. Cetăţii nr. 30 din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „La fel, conform legii, 
terenurile intravilane aflate în proprietatea Statului Român pot fi transferate în patrimoniul 
privat al administrațiilor locale, iar acest lucru a devenit actual, solicităm să fie rezolvat 
prin hotărârea Consiliului și în cazul imobilului de pe str. Cetății.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt alte intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supunem la 
vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
171/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea actelor 
adiţionale la Contractele de locaţiune cesionate de la TEGA S.A. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „La ședințele anterioare s-a 
menționat situația pieței din Simeria, am mai zis și atunci că „e mai mult fum decât foc”, 
între timp în Háromszék s-a publicat un articol pe un ton destul de sever, de natură 
ofensivă, legat de această problemă, în care se scriu destul de multe inexactități, și printre 
altele în numele meu, de parcă le-aș fi zis eu. Una dintre ele se rezolvă acum, deci faptul că 



 

 

excludem de pe piață cei care vând acolo, asta nu-i adevărat, deci acum prelungim cu 1 an 
cele 7 contracte, dintre care 5 cu proprietarii magazinelor de pe piața din Simeria, 2 cu 
proprietarii magazinelor de pe fosta piață de la Gară, teren aflat în proprietatea consiliului. 
Și sper că afirmațiile că servim interesele companiilor multinaționale vor dispărea pas cu 
pas, deoarece facem tot posibilul ca să facem loc de parcare pentru aproximativ 20 de 
mașini lângă magazinele aflate pe piața din Simeria. Bineînțeles, mai întâi va trebui să 
demolăm mesele prevăzute cu acoperiș, ale căror costuri de întreținere nu au ieșit de fapt 
din taxele pieței, deoarece acele mese trebuiau vopsite în fiecare an și trebuiau făcute 
lucrări mecanice sau exterioare. Iar când plătești pentru mese și doar 2 au venituri, acest 
lucru nu-i place economiștilor. Și aș mai menționa faptul că în loc de delicatesele locale 
vândute în magazinele aflate în Europa, așa cum se scrie în Háromszék, pe piața din 
Simeria este un comerciant de legume, un comerciant de flori, un comerciant de produse 
naturiste, ceaiuri de plante medicinare, care într-adevăr este ceva rar și trebuie ajutat, dar 
există și comerciant de textile din China, și comerciant de asigurări auto și pentru persoane. 
Dar acum prelungim contractul cu 1 an pentru toate acestea, vor fi și locuri de parcare noi, 
și atunci când Consiliul va decide să inițieze planul de amenajare, cu siguranță vom cere și 
opinia publicului. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt alte intervenții? Dacă nu, comisiile... Vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Aș dori să zic doar o 
propoziție legat de companiile multinaționale. Cred că de ani de zile nu numai vorbim 
despre, ci dovedim faptul că încercăm să-i ajutăm pe localnici față de companiile 
multinaționale, însă trebuie să luăm în considerare că dacă nu lăsăm companiile 
multinaționale să intre în Sfântul Gheorghe, atunci cei din Sfântul Gheorghe vor merge la 
Brașov, la companiile multinaționale. Iar dacă ținem cont de interesele globale ale orașului, 
atunci trebuie să observăm că pierderea absolută pentru noi este faptul că oamenii își 
cheltuiesc banii în Brașov, și își petrec timpul acolo. Pentru că banii cheltuiți acolo practic 
înseamnă venituri pentru Brașov, impozit pe imobil, pe venituri personale etc. Deci 
consider că trebuie să găsim calea de mijloc sănătoasă, și trebuie să obținem ca oamenii 
care își cheltuiesc banii la Brașov să stea aici, să-și cheltuie banii aici, chiar dacă la 
companii multinaționale, și nu numai la localnici, la producători locali, fiindcă atunci 
măcar compania multinațională își construiește în Sfântu Gheorghe, aici își plătește 
impozitul pe imobil, salarii pentru oameni, și astfel administrația locală primește o parte 
din impozitul pe venituri personale, și nu o va primi administrația locală din Brașov, ci cea 
din Sfântu Gheorghe. Deci, din păcate, în ultimii ani nu am reușit să realizăm acest lucru, 
ca oamenii să nu-și cheltuie banii la Brașov. Prin urmare, nu vrem să renunțăm și nu vom 
renunța la discriminarea pozitivă a localnicilor în limitele legale, dar trebuie să găsim calea 
de mijloc să ținem oamenii acasă, și să nu lăsăm ca banii oamenilor să fie cheltuiți în 
Brașov. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Vă mulțumim dl. 
primar. Ați spus un adevăr mare. Trebuie intervenit foare mult și făcut o treabă bună cu 
producătorii agricoli, de legume, că se poate. Deci ce am avut am distrus și acum nu avem, 
și ar trebui cum ați spus și dumneavoastră. Să nu mergem dincolo, să venim aici. Acei 
oamnei care produc legume se chinuie, să fie stimulate într-un fel, sau altul, cât se poate. 
Vă mulțumim. Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Mai aveți ceva de completat? 
Dacă nu, supun la vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
172/2018. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui 



 

 

schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe și Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Sunt mai multe proiecte de 
hotărâre cu privire la divizarea terenurilor, în împrejurimile bisericii ortodoxe din centru, 
deoarece o parte a bisericii ortodoxe a fost construită pe terenul municipiului, iar o parte 
din blocul aflat lângă aceasta a fost construită pe terenul bisericii ortodoxe. Acum, ca 
rezultat al divizării terenurilor, se poate face schimbul de teren și toată lumea își va avea 
clădirea pe propriul teren.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt alte intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supunem la 
vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
173/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul 
alăturat, modificarea unui contract de concesiune pentru extinderea construcţiei pe terenul 
alăturat, respectiv prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafețe destinate 
extinderii construcţiei pe terenul alăturat. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În hotărârea Consiliului 
este vorba despre prelungirea contractului de concesiune al unei persoane juridice, despre 
încheierea unui contract de concesiune și despre reglementarea unei situații juridice, în 
cazul unei intrări la un imobil. Calculăm cu o taxă de 5 euro/mp/an în cazul acestor 
suprafețe, iar clienții vor plăti trimestrial. În primul caz este vorba de un teren folosit de 
Antal Szabolcs și Barna, în al doilea caz de compania X Consult, în cazul căreia trebuie 
schimbat și numele, iar în al treilea caz este vorba de un teren dat în concesiune companiei 
Euroins.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt alte intervenții, propuneri? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. 
Supunem la vot proiectul nr. 10. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
174/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor nr. 24-26. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În cazul imobilului 
menționat o parte din teren se află în proprietatea statului și o parte dintre locatari îl 
folosesc de ani de zile, doresc să-l cumpere, prin urmare dezlipim terenul folosit și îl vom 
vinde.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt alte intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supunem la 
vot proiectul nr. 11. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
175/2018. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor 
SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanțului contabil al 
societății pe anul 2017. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci două probleme: Unu: 
numele d-lui viceprimar este Toth-Birtan Csaba, nu este Toth-Birtalan Csaba. Deci vă 



 

 

rog... Unu, și doi: din păcate comentatorii sportivi spun echipei noastre ”Sepsi” la 
televizor, dar măcar dumneavoastră să spuneți Șepși... Că, na...Noi încercăm să convingem 
cumva și pe bucureșteni. Am văzut, că la Hermannstadt au reușit să spună Hermannștadt, 
nu au spus Hermannstadt, deci pot pronunța ”ș” și poate atunci reușim să-i convingem că 
se pronunță corect ”Șepși”. Mulțumesc.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): „Mulțumesc pentru 
intervenția d-lui primar, a fost cu efect.” 
 (lb.m.) Deci companiile care se află în proprietatea administrației locale își prezintă 
bilanțul, venitul realizat în anul 2017 al SEPSI REKREATIV a fost de 1.515.799 de lei, la 
care se adaugă cheltuieli în valoare de 3.396.121 de lei. Bineînțeles, este o activitate cu 
pierdere, dar trebuie menționat că pierderile au scăzut față de anul trecut. Solicităm 
susținerea Consiliului ca reprezentanții noștri să poată aproba acest rezultat la Adunarea 
Generală a Acționarilor.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Sunt alte 
intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la vot proiectul 
nr. 12. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 176/2018. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală 
ordinară a Acţionarilor a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea 
administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Hotărârea are mai multe 
anexe, dar esența acestora este faptul că prin procedura legală am reușit să alegem, să 
stabilim administratorul companiei în persoana domnului Dumitru Robert. Îi delegăm pe 
reprezentanții noștri din consiliul de conducere al companiei și pe administratorul numit să 
finalizeze toate documentele, modificările, măsurile necesare înregistrării companiei.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Sunt 
intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la vot. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 177/2018. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bilanţului contabil al MULTI-TRANS S.A. pe anul 2017. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Datele bilanțului societății 
Multi-Trans SA în anul 2017: venituri de 3.557.316 de lei, cheltuieli de 3.533.007 de lei. Și 
aici poate fi menționat faptul că a scăzut... adică are profit, a realizat un profit minim față 
de pierderea din anul 2016. Bineînțeles, Consiliul local susține această activitate.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Sunt 
intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la vot proiectul 
de hotărâre nr. 14. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
178/2018. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor 
SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societății 
pe anul 2017. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Societatea înființată pentru 
operarea parcului industrial anul trecut s-a ocupat numai cu pregătirea funcționării 
facilității, prin urmare a înregistrat numai cheltuieli în bilanț. A realizat cheltuieli de 
459.130 de lei, care reprezintă o pierdere în aceeași valoare pentru anul trecut.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Sunt 
intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la vot. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 179/2018. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reactualizarea 
tabelului nominal curpinzând Ordinea de prioritate pe anul 2018, în vederea atribuirii 
apartamentelor disponibile, construite din fondul locativ de stat. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Comisia înființată pentru 
acest scop revizuiește în fiecare an documentația solicitanților, solicită documentele 
actualizate, și stabilește Ordinea pe baza criteriilor aprobate. Din cele 34, nu, îmi cer scuze, 
din cele 42 de dosare depuse, la 34 dosare s-a constatat lipsă de documente sau nu au fost 
completate dosarele cu documentele actualizate pe acest an, deci în totalitate au fost 8 
dosare care puteau fi evaluate, și acestea au fost puse în ordine de către comisie. Pe baza 
acestei ordini, Consiliul local va acorda apartamentele disponibile, construite din fondul 
locativ de stat.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Sunt 
intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la vot proiectul 
de hotărâre nr. 16. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
180/2018. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ”Amenajări sportive și parcaje Sfântu Gheorghe Zona Nord”. 
Prezintă: Antal Arpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulțumesc și apreciez 
efortul dumneavoastră. Să știți că e din ce în ce mai bine. E aproape perfect și gestul 
contează, evident.  
 (lb.m.): Societatea Sepsi OSK SA dorește să realizeze pe un teren de 99.800 mp, 
deci aproape 10 hectare, lângă Arena Sepsi, 2 terenuri de antrenament, 1 teren central sau 
cu alte cuvinte un stadion, și bineînțeles locurile de parcare necesare acestuia. În prezent 
această zonă figurează ca zonă comercială conform planului urbanistic, și este necesară 
schimbarea destinației, acesta este cuprinsul acestei documentații, acestui proiect de 
hotărâre. Pe de o parte vă rog să-l susțineți, pe de altă parte vă dorim mult succes la 
construcție, sperăm că echipa noastră, de care suntem mândri cu toții, în curând va juca, va 
colecta puncte nu numai în fața a 5000, ci 7000-8000 de susținători din Sfântu Gheorghe și 
din Secuime, așa că îi dorim mult succes! Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim dle 
primar. Sunt intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supun la 
vot proiectul de hotărâre nr. 17. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
181/2018. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 7/15.05.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă 
rezidențială și servicii” Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 



 

 

Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe dorește să reglementeze vecinătatea 
parcului industrial la Câmpul Frumos, pentru a crește suprafața intravilană și a construi 
locuințe. Astfel a devenit necesară întocmirea planului urbanistic zonal. Planul se ocupă cu 
schimbarea destinației, cu parcelarea, cu locurile de parcare în apropiere, deci cu tot ce este 
necesar pentru o funcție nouă și un cartier funcțional. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos dle 
primar. Sunt intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supunem 
la vot proiectul de hotărâre nr. 18. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
182/2018. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării finale al managementului Teatrului ”Tamási Áron” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În octombrie expiră 
contractul managerului Bocsárdi László, și conform legii, evaluarea finală trebuie 
întocmită cu 90 de zile înainte de expirarea contractului. Aceasta ar avea loc în luna iunie. 
Aș dori să formulez o propunere de modificare la cererea lui Bocsárdi László, inițial am 
planificat apărarea raportului pe data de 29 iunie, dar la cererea lui am modifica data la 5 
iulie. Comisia de evaluare va fi numită prin dispoziție de primar.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Sunt și alte propuneri? Înainte să supunem la vot proiectul, supun la vot modificarea datei 
interviului, să fie trecut pe data de 05.07.2018. Supun la vot. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum supun punctul 19 la vot. Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Vă 
rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
183/2018. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Se alege președinte 
de ședință pe luna iulie 2018 dl. consilier Comăneci Liviu-Vasile, iar în cazul lipsei 
acestuia dl. consilier Csatlós László. Aveți alte propuneri? Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
184/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În acest 
proiect de hotărâre este vorba despre faptul că îl mandatăm pe domnul viceprimar Toth-
Birtan Csaba, ca reprezentant al Consiliului Local din Sfântu Gheorghe să aprobe strategia 
de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare pentru perioada 2018-2027 la 
adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos dle 
primar. Sunt intervenții? Dacă nu, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. Supunem 
la vot proiectul de hotărâre D1. Vă rog să votați.” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 185/2018. 
 „Trecem la Diverse. Dau cuvântul pentru colega mea, d-na Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mai pun întrebări, mai... Și atunci 
s-au formulat câteva întrebări în urma întrevederii cu cetățenii orașului. Era vorba despre 
separarea containerelor, cele de gunoi, dar și cele reciclabile, de parcurile de copii. Au 
venit oameni care au spus că aceste containere sunt în majoritatea lor aflate undeva în 
incinta parcurilor, și atunci rugămintea este, fie să se îndepărteze acele containere din zona 
parcului, fie să se separe zona respectivă a parcului de aceste containere, întrucât copii, cei 
foarte mici nu știu să facă diferența și își găsesc loc de joacă și în jurul acestor containere, 
riscând să se infecteze, că gunoiul e gunoi. O altă sesizare adresată de data aceasta Poliției 
Locale, pe care eu o iubesc foarte tare și care nu și-a diversificat activitatea înafară de 
amenzi nu fac mare lucru. Nu le simțim prezența absolut deloc, deși au niște salarii, care 
depășesc cu mult fostul meu salariu de director de școală, care chiar am muncit, n-am avut 
nici odată 4100 de lei, chiar brutul, nu l-am avut nici odată. E vorba de prezența 
boschetarilor în parcurile de copii. Deci probabil că de la Sing-Sing dimineața sunt scoși 
din incinta locului, dacă vin de acolo, cu atât mai rău, încât nu se poate sta decât la un 
metru de ei, eventual doi. Nu știu cum stau peste noapte acolo. Dar faptul că ei vin în 
parcurile acelea de copii, se așează pe cartoane, dorm, apoi găsim cartoanele și ”n” sticle 
de bere în jurul băncilor, arată că ei își petrec timpul acolo, și dacă vii cu copilul și te așezi 
acolo, chiar iarăși este o sursă de infecție sigură. Deci rugăm totuși, să se realizeze aici un 
control mai serios. Eu tot am rugat pe la ședințe: haideți să chemăm pe șeful Poliției 
Locale, pe șeful Poliției Poliție, pe șeful de la Jandarmi. Să mai noteze niște lucruri, să-și 
includă și ei în planul lor de muncă câteva sugestii ale oamenilor, că nu vin de la mine 
acestea sub nici o formă. Deci boschetarii acestea, realmente constituie un pericol. Zona 
centrală este sigur, și zona Nicolae Iorga, partea acestea centrală, din față de la Lidl, acolo 
unde sunt parcurile au semnalat că sunt boschetari. Apoi eu nu le cotrolez. Eu le văd 
dimineața când plec la școală, în zona mea. Mi s-a spus că și în Nicolae Iorga e aceeași 
situație. Nu vreau să-mi închipui ce e în Ciucului, probabil că acolo ei deja intră în peisaj, 
deci nu mai deranjează pe nimeni. Rugămintea este, dacă s-ar putea lua în considerare 
aceste cerințe ale cetățenilor. O altă problemă stimate dle primar, la ultima ședință s-a pus 
problema înfrumusețării blocurilor centrale, și s-a promis un calcul într-un timp, care a 
trecut demult, aprope a lună, eu parcă așa știu. Probabil că nu s-a făcut. Care este 
contribuția locatarilor, care este contribuția consiliului, sau cum este proiectat această 
activitate de înfrumusețare? Nu de alta, dar să nu apară o scară verde, una albastră, una 
roșie, că atunci o să fim ultra moderni. Iarăși vis-s-a-vis de parcurile acestea, v-am rugat dl. 
Toth, dar nu s-a realizat, toaletarea copacilor. Arată deplorabil copacii acestea din parcurile 
dintre blocuri. Nu știu dacă e mare lucru cu o mașină din aceea, care ridică și pune 
steaguri, că acolo văd că sunt mașini suficiente, când trebuie puse sau luate steaguri, ca să 
taie puțin partea uscată a copacilor. Acum poate că e acoperită cu frunze, dar totuși și 
copacii acestea au și ei sufletul lor. Mi-ați promis că veți vorbi cu dl. Biró. Poate că aveți 
mai multe probleme, poate ați vorbi, poate dl. Biró n-a putut, sau n-a vrut. Dar în orice caz 
problema se impune deasemenea. Dacă se pot cumva răspunde la ceste probleme, dacă se 
poate avea în vedere în viitorul apropiat, că dacă le toaletăm la iarnă, sau la toamnă pentru 
iarnă...Mulțumesc. Aștept și eu un răspuns din partea dumneavoastră, măcar... Știți, 
speranța moare ultima. Măcar să ne lăsați speranța. 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Are cuvântul dl. 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci practic ați adresat trei 



 

 

întrebări. La prima și a treia întrebare o să-l las pe dl. viceprimar să răspundă cu 
containerele, cu parcul de copii și toaletarea copacilor. În ceea ce privește prezența 
boschetarilor, este un fenomen real. Știm cu toții că acest fenomen există în orașul nostru și 
este în creștere din păcate. Dacă aveți și o soluție, ar fi foarte bine să ne comunicați, că din 
nefericire nu prea a găsit nimeni soluții. Vorbim totuși despre oameni care nu au forte 
multe de pierdut. Deci e foarte greu. Ce să faci? Poți să-i amendezi... Îi amendăm. Și 
înafară de faptul că vom vedea că în bugetul orașului va crește cuantumul amenzilor 
neîncasate nu reușim altceva, pentru că trebuie să știți că regula este că nu pot intra de 
exemplu dacă consumă băuturi alcoolice, în acel cămin pentru persoane fără adăpost. Deci 
totuși acolo sunt niște reguli. Dacă ei consumă băuturi alcoolice nu au acces în acest 
cămin. În perioada iernii, când sunt minus 20 de grade, sunt acceptați ziua, dar și acolo 
dacă noaptea consumă băuturi alcoolice e o problemă. Iar în timpul primăverii, iernii, 
toamnei, practic sunt foarte mulți care aleg să consume băuturi alcoolice și nici nu merg 
acolo. Deci și acolo sunt niște reguli care trebuiesc respectate. Evident că aveți dreptate 
când nu putem să-i lăsăm să stea în parcurile pentru copii, dar stau pe spații publice și 
spuneți-mi concret ce se poate face. Eu văd că nu au reușit nici în Budapesta, nici în Paris, 
nici în alte locuri, pentru că cei care apără drepturile acestor persoane sunt foarte vocali și 
legislația este foarte slabă. Peste tot în Europa nu există o legislație care ne-ar ajuta să 
rezolvăm această problemă. Trebuie să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Eu nu văd o 
soluție reală în acest cadru legislativ și juridic, care există astăzi în România. Dacă 
dumneavoastră veniți cu o propunere concretă, cu siguranță vă ajut. În ceea ce privește 
invitația, am și trimis către secretariat un mesaj, ca pentru ședința următoare să fie invitat 
cei trei directori al Poliției Locale, a Poliției Române și a Jandarmeriei, să vedem ce soluții 
ne vor da ei, și rugămintea mea este să ridicați această problemă în prezența lor. Dacă nu o 
să ridic eu această problemă, să vedem ce soluții au, înafară de amenzi, care ... Spun încă 
odată pot fi amendați zilnic de 17 ori, nu rezolvăm absolut nimic.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Nu vorbește în microfon, nu se 
aude. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Au fost cazuri în care Poliția 
Locală i-a condus la gară, le-au cumpărat bilet, i-au pus pe tren și peste 3 zile au fost din 
nou în oraș.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Vă rog să 
rămâneți acolo, că nu s-a terminat.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Legat de, și în completarea 
celor spuse de dl. primar, îmi amintesc că și la ședința trecută ați ridicat această problemă 
și i-am transmis dlui director Hadnagy ca să-i alunge, pentru că altă modalitate încă nu 
știm. Sper că se și ocupă de acest caz, până una, alta, până găsim și formula juridică 
corespunzătoare. Legat de calculele privind înfrumusețarea blocurilor, eu nu-mi amintesc 
exact ce dată am spus, ca și finalitate, dar știu că am primit la timp, alaltăieri de la firma 
din Râmnicu Vâlcea calculele, urmând să le selectez pe asociații de proprietari și să le 
distribui asociațiilor săptămâna viitoare. Sper să reușesc să dau la toată lumea calculele 
aferente blocurilor din administrare. Legat de punctele de depozitare a deșeurilor, probabil 
ați văzut că în oraș, înafară de cartierul Ciucului eu știu de o singură locație, aici în curtea 
în care este fostul cinematograf Lux, nu mai sunt containere deschise. În 47 de locații s-au 
închis containerele și locurile de colectare sunt închise și sunt deschise cu chei, sau cu 
cartele numai de către locatari. Nu sunt închise locațiile prevăzute cu containere 
semisubterane. Dacă are utilizare corectă ar putea să fie izolată în totalitate de locurile de 
joacă. Dar nu sunt, asta știu și de la dumneavoastră, fiindcă în zona în care locuiți apare 
gunoi pe lângă locul de depozitare, dar e foarte greu să găsim o altă locație, o locație 



 

 

alternativă unde să îndepărtăm, fiindcă aceste blocuri mari, care limitează spațiul public, și 
mai e nevoie de spațiu public destul de mare și pentru parcări. Ne cam îngreunează situația 
să găsim locații alternative. Și eu spun: dacă veniți cu propunere putem să mutăm aceste 
locuri de depozitare. Legat de toaletarea arborilor de acolo, este transmis la direcția noastră 
de specialitate. Acum am terminat reorganizarea competențelor între Asociațiile de 
Proprietari, pentru că am refăcut contractele de administrare a zonelor verzi de lângă 
blocuri, deci Asociațiile de Proprietari, grădinăria orașului și Tega. Acum este redistribuit, 
aparține de grădinărie și se va face în câteva zile.  
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Înainte să terminăm permiteți să... Imediat, imediat. Să vă transmit mulțumiri din partea 
publicului din str. Câmpului, pentru că s-a reușit să se curețe, să cosească în parcul de copii 
iarba. Mi s-a transmis că sunt mulțumiți și să vă comunic. Sigur că v-am comunicat. Partea 
ailaltă, care am ridicat problema cu tineretul, că strică băncile. Am găsit soluție și am zis că 
educația copiilor aparține de părinți. Nu la ora 1, 2 noaptea copii sunt în parc și mama nu 
știe unde e fata. Nu mai intră în copetența noastră. Ați primit dl. viceprimar revista Eroii 
Centenarului. Am cea mai mare rugăminte, să vedem ce facem. Știu fiecare pas, nu m-am 
oprit, dar haideți, poate reușim luna viitoare să dăm drumul pentru statuie. Mulțumesc. 
Poftim dl. Comăneci.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Vroiam să intervin un 
pic legat de problema cu containerele. Numai că mi-ați dat cuvânt mai târziu, deși eu am 
apăsat butonul. Problema este că aceste containere închise... au apărut scormonitori în 
gunoi, care deja au chei. Și vorbind cu colegii de la servici, un coleg, care s-a mutat în zonă 
acolo, s-a dus la Tega, a cerut chei și au cerut 5 lei, fără să întrebe absolut nimic. Ce faci, 
de unde iei cheie. Nu au cerut nici buletin să vadă dacă chiar locuiește acolo sau nu. 
Probabil, că așa fac rost de chei, că nu cred că cei scormonitori prin gunoi le dau locatarii 
chei. Acolo la mine, vă spun că e plin. Seara scormonesc prin gunoaie și am observat că 
deschid cu cheie. Deci nu le deschide cineva. Ei au chei.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim. Dl. 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „N-am înțeles exact. Au 
cumpărat cu cinci lei cheie de la Tega? Atunci faceți denunț la poliție, să fie cercetat cel 
care face așa ceva, fiindcă vă dați seama, că nu e cu permisiunea primăriei, nu e cu 
permisiunea direcției de la Tega. Deci este un infractor. Deci chiar vă rog, că asta este un 
caz de corupție și faceți denunț oficial, dacă aveți cunoștință de așa ceva.” 
 Domnul președinte de ședință COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Ședința a luat sfârșit, vă mulțumim pentru participare.” 
 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26 iulie 2018. 
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