
 

 

 
 
 

 
Nr. 69/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 28 iunie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Kondor Ágota, Miklós Zoltán, Tischler Ferenc. 
 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. 834/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Bună ziua! 
Propun să începem ședința. Vă rog să deschideți aparatele de vot. Bună ziua, domnule 
viceprimar! Bună ziua, doamna viceprimar! Bună ziua, dragi colegi! Înainte să aprobăm 
Ordinea de zi, vreau să întreb, dacă cineva mai are ceva de adăugat sau de scos de pe 
Ordinea de zi.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Aș dori să retrag de pe 
Ordinea de zi punctele nr. 12, 15, 16 și 24. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): ”Da. Putem 
să începem imediat cu punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi. Dar să așteptăm, dacă cineva vrea 
să se înscrie la Diverse. Da? Domnul Cochior Andrei. Domnul Gheorghe Ion. Așa. 
Domnul Cochior este înscris. Doamna Rodica Pârvan. Așa. Doamna Rodica Pârvan, 
domnul Toth-Birtan Csaba și subsemnatul… Avem ședință astăzi... Poftiți? József-Álmos 
Zoltán. Da. Să începem acum cu Ordinea de zi. Cine este de acord cu Ordinea de zi? Vă 
rog, să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. 
Salutările mele reprezentanților presei, colegilor consilieri, cetățenilor prezenți. Bugetul 
municipiului Sfântu Gheorghe va fi completată cu o sumă de 790.000,00 RON, care se 
compune din următoarele: pentru o sumă de 155.000,00 RON am semnat contract cu 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna în scopul finanțării lucrărilor de 
intabulare ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna, veniturile noastre 
proprii vor crește cu o sumă de 400.000,00 RON, iar din bugetul central a sosit a sumă de 
235.000,00 RON. La cheltuieli dorim să utilizăm următoarele sume: fondul de rezerve se 
micșorează cu o sumă de 50.000,00 RON, bugetul poliției locale va fi completată cu o 
sumă de 23.000,00 RON în scopul extinderii sistemului de supraveghere, la instituțiile de 
învățământ vom utiliza o sumă de 100.900,00 RON pentru efectuarea lucrărilor de 



 

 

protecție împotriva incendiilor, o sumă de 2.600,00 RON în scopul cheltuielilor aferente 
deplasărilor la concursuri, respectiv o sumă de 59.500,00 RON cu scopul pregătirii unui 
studiu necesar pentru o nouă grădiniță în strada Borvíz. Vom introduce suma de 
155.000,00 RON la contul de cheltuieli pentru lucrări de intabulare și vom utiliza o sumă 
de 499.000,00 RON pentru viramentul bugetului firmei Sepsi Út-Építő SRL. Teatrul 
”Tamási Áron” a candidat pentru o sumă de 21.450,00 RON de la Ministerul Resurselor 
Umane și a câștigat-o pentru acoperirea cheltuielilor Festivalului Reflex.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.):„Comisiile de 
specialitate și-au dat avizul. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Dacă nu, vă rog, să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
186/2018. 
 „Da, mulțumesc. Înainte de a trece la punctul 2, am o cerere de la domnul Rujoi 
Attila pentru a lua cuvântul astăzi. Vreau să spun, că domnul primar nu este, dar văd că 
domnul Rujoi ne-a luat înainte și a scris deja, că inclusiv și dacă este domnul primar și 
dacă nu este, el vrea să ia cuvântul, deci supunem la vot, dacă aprobăm ca domnul Rujoi să 
ia cuvântul.” 
 Se votează cu 8 voturi pentru (Bálint József, Cochior Andrei. Comăneci Liviu-
Vasile, Gheorghe Ion, József Álmos-Zoltán, Kolcza István, Magyarosi Imola-Piroska, 
Pârvan Rodica), 9 voturi împotrivă. 
 „Îmi pare rău, cererea a fost respinsă.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
96/2018 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea 
fondului de relaţii internaţionale pe anul 2018. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-
Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „La începutul anului am 
aprobat un fond de 30.000,00 RON din care să acoperim cheltuielile de deplasare ale 
angajaților Primăriei, respectiv ale consilierilor locali în orașele noastre înfrățite cu ocazia 
cheltuielilor ivite. Însă relațiile cu orașele înfrățite au mult mai multă importanță, în cele 
mai multe cazuri, se formează relații dintre ONG-uri. Și în cazul în care și orașul înfrățit își 
asumă responsabilitatea pentru evenimentele la care sunt invitați ONG-urile noastre, 
respectiv vice-versa, propunem ca Primăria să aprobe, pe baza propunerii domnului primar, 
un cadru bugetar în valoare de 50.000,00 RON pentru cheltuielile de călătorie ale ONG-
urilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv pentru cele de cazare și întreținere pentru 
oaspeții care vin din orașele înfrățite, dacă există o solicitare scrisă din partea primarului 
orașului înfrățit în acest sens.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Comisiile de specialitate și-au dat avizul. 
Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
187/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani pentru Parohia Reformată I. Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Parohia Reformată I. 
Sfântu Gheorghe, adică Biserica Fortificată solicită o finanțare de 125.000,00 RON din 
bugetul local pentru construirea gardului și renovarea Parohiei.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. 
Dacă mai aveți ceva de adăugat? Comisiile de specialitate și-au dat avizul. Să supunem la 
vot!” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
188/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
către Asociația “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe semestrul 
II al anului 2018. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Cotizația pe semestrul II al 
anului 2018 al ”Asociației Vadon” ar fi 667.000,00 RON, această sumă a fost de fapt 
aprobată atunci, când am aprobat bugetul ”Asociației Vadon”, însă aprobarea alocării 
sumei a rămas pentru data de azi.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Comisiile de specialitate și-au dat avizul. Dacă nu sunt luări de cuvânt, 
supunem la vot! Da, doamna Pârvan!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
189/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” 
din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2018. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Teatrului “Tamási Áron” 
din Municipiul Sfântu Gheorghe a propus o restructurare internă, fără să fie afectat 
numărul angajaților teatrului, care este în prezent un număr de 111 de persoane.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. Domnul 
József-Álmos Zoltán.” 
 Domnul consilier JÓZSEF-ÁLMOS ZOLTÁN (lb.m): „În ciuda faptului, că m-
am înscris la Diverse, observația mea fiind în legătură cu Teatrul “Tamási Áron”, doresc s-
o prezint acum. Deci anul acesta avem în august aniversarea de 70 de ani a Teatrului 
“Tamási Áron”, eu doresc să întreb de la Consiliul local, dacă cunoaște pregătirile care se 
desfășoară la Teatrul “Tamási Áron” cu scopul acestui eveniment de aniversare de 70 de 
ani? Întreb acest lucru, pentru că aniversarea în urmă cu 10 ani s-a desfășurat împreună cu 
organizarea Festivalului Reflex, fără să fie menționată, măcar în câteva cuvinte, istoria 
teatrului din Sfântu Gheorghe. Deși, dincâte îmi amintesc, domnul Bogdán László a făcut 
propunerea ca teatrul să publice un proiect pentru scrierea cronicii, istoriei teatrului 
“Tamási Áron”, nici acest lucru nu s-a întâmplat. Memoriile lui László Károly despre 
începuturile teatrului sunt de asemenea puse la o parte de 10 ani. Deci populația orașului 
așteaptă și ar fi necesară ca această aniversare de 70 de ani a teatrului nostru să fie 
sărbătorită într-un mod solemn. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): 
„Mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Răspunsul meu este un 
cuvânt: Nu știu. Dar voi atrage atenția domnului director asupra acestui aspect. Mulțumim 
pentru această observație.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Comisiile de specialitate și-au dat avizul. Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
190/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situației juridice a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 11. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În anul 1969 imobilul 



 

 

amintit a trecut pe baza Hotărârii Consiliului Județean din administrarea spitalului în 
administrarea fostei și actualei Gospodăririi Comunale din Sfântu Gheorghe. În anul 2007 
acest imobil a trecut în urma restructurărilor, alături de alte imobile, în administrarea 
orașului, însă nu a fost intabulat. Acum a venit momentul clarificării juridice a acestei 
situații și solicităm intabularea acestui imobil în domeniul privat al municipiului Sfântu 
Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Dacă sunt 
observații pe acest subiect? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate și-au dat avizul. 
Supunem la vot!  
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Sztakics Éva-
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 191/2018. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind întabularea în 
domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Málik József. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Strada Málik József și-a 
primit numele în anul 2005. De fapt atunci a fost delimitat de mediul înconjurător și acum 
am reușit să finalizăm identificarea acestei străzi. În temeiul Legii nr. 213/1998 bunurile în 
interes public fac parte din domeniul public al municipiului, așa că solicităm în temeiul 
acestei legi intabularea străzii respective în domeniul public al municipiului Sfântu 
Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Dacă nu sunt observații sau propuneri, supunem la vot!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Sztakics Éva-
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 192/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unor imobile proprietate privată al 
municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Pentru imobilul respectiv 
am avut un contract reziliat recent prin Hotărârea nr. 104, imobilul s-a eliberat prin această 
cale și dorim să-l închiriem prin licitaţie publică deschisă, la care pot participa, ca și până 
acum, organizații interesate în servicii de îngrijire la domiciliu, efectuate în interesul 
comunității.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Propuneri, observații nu sunt. Comisiile de specialitate și-au dat avizul. 
Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
193/2018. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Cetății. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Având în vedere faptul că 
solicitantul Pătruban Anton-Levente este deținătorul terenului pe care s-a construit casa 
respectivă, legea ne permită să-i vindem împrejurimile terenului aferent, evaluarea 
terenului s-a desfășurat și dorim să propunem vânzarea directă a terenului la prețul stabilit 
în hotărâre.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. 
Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu sunt. Supunem la vot.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot abținere (Cochior Andrei), HOTĂRÂREA 



 

 

NUMĂRUL 194/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Tutunului nr. 10. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Un teren cu o suprafață de 
819 mp este în prezent neutilizat, vecinul direct a solicitat să-l vindem, și-a exprimat 
dorința sa de cumpărare, interesul municipiului este să obțină un venit de pe urma acestui 
teren, de aceea propunem valorificarea terenului prin licitație publică deschisă cu oferte în 
plicuri sigilate.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. 
Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Nu sunt. Supunem la vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
195/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui 
teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă de 800 mp, 
proprietatea numitului Saláta Emil –Adrian. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Este vorba despre o parcelă 
situată în vecinătatea directă a cimitirului comun din Sfântu Gheorghe. Am fi dorit să 
putem cumpăra și cele 5000 mp nevândute, însă încă nu au reușit să ajungem la o 
înțelegere cei doi proprietari, cu cei doi frați, deși dacă am fi reușit acest lucru, am putea 
extinde cimitirul comun cu o suprafață de peste 5 ha. Dar și aceasta este un rezultat și 
sperăm că se va întâmpla și cumpărarea celorlalte terenuri. Astfel propunem ca Consiliul 
Local să achiziționeze acest teren de la proprietarul acestuia la prețul propus de evaluator.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. Înscrieri 
la cuvânt nu sunt. Comisiile de specialitate și-au dat avizul. Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
196/2018. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii în folosinţă gratuită a unui apartament situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1. 
sc. C, ap. 10 în favoarea Filialei din Sfântu Gheorghe a Uniunii Artiștilor Plastici din 
România. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Uniunea Artiștilor Plastici 
din România a solicitat acest apartament, ținând cont de faptul că Uniunea este o 
organizație non-guvernamentală, legea permite Consiliului local să acorde drept de 
folosință gratuită pe o perioadă determinată. Noi propunem o perioadă de 10 ani, vă rog să 
susțineți acest proiect de hotărâre!” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. 
Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Nu sunt. Comisiile de specialitate și-au dat avizul. Supunem 
la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
197/2018. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă, a unor spații situate în imobilul proprietatea privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. O, parter. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Parterul respectiv a fost 
deja pe masa de dezbatere al Consiliului Local, atunci s-a propus de asemenea valorificare 
prin licitație publică, însă nu s-a reușit valorificarea și de aceea acum propunem o nouă 



 

 

licitație publică deschisă, însă de data această în scopuri sociale, cu un preț de pornire 
pentru chirie de 45 RON/lună în cazul chiriei.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Nu sunt. Comisiile de specialitate și-au dat 
avizul. Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
198/2018. 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Proiectele 
de hotărâre nr. 15, 16 se retrag.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
proiectului de contract aprobat prin HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de 
contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii 
pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Această Hotărâre a fost 
adoptată în anul 2010 care conține acel contract tip pe baza căruia încheiem de exemplu 
contractele cu tinerii căsătoriți cărora le acordăm terenuri cu scop de construcție a 
locuințelor unifamiliale în strada Borviz. Legislația în vigoare la data respectivă a prevăzut 
scutire de taxe pentru o perioadă de 10 ani pentru locuințe, acesta însă a încetat acum, deci 
trebuie modificat contractul tip potrivit legislației actuale.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc, 
doamnă viceprimar. Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Nu sunt. Comisiile de specialitate și-au 
dat avizul. Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
199/2018. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor 
disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Până la termenul anunțat și 
anume luna mai, anul curent, s-au prezentat 20 de tineri care doresc să construiască 
locuințe în strada Borvíz, aceste solicitări au fost evaluate, trebuie să aprobăm această 
ordine de prioritate, apoi urmează selectarea terenurilor, apoi actualizarea documentelor și 
apoi alocarea terenurilor pe bază HCL pentru tineri.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumim. 
Dacă cineva mai are ceva de adăugat? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat avizul. 
Supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
200/2018. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Gecző Barna, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Gecző Barna a câștigat la o 
anunțare anterioară atribuirea terenului respectiv, a depus acum documentația necesară, de 
aceea îi putem aloca terenul în suprafață de 337 mp cu scopul construirii unei locuințe 
unifamiliale.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. 
Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat avizul. Vă rog să 
votați!” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
201/2018. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din 
fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În privința ocupării 
locuințelor construite din fondul Agenției Naționale pentru Locuințe, comisia desemnată în 
anul 2016 a colectat și a evaluat cererile. Este vorba de cererile depuse în perioada 22.01 
2018-15.06.2018. Au fost analizate 28 de cereri și s-au aprobat 24, 3 dintre ele au fost 
respinse pentru că nu au îndeplinit cerințele pentru accesare, iar o cerere a fost retrasă de 
către solicitant. Deci cele 24 de cereri au fost trecute pe o listă conform unui punctaj, 
solicit aprobarea acestei ordini de prioritate.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc 
domnule viceprimar. Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au 
dat avizul. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
202/2018. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Propunem majorarea 
capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe de la valoarea de 1.000.000,00 
RON la 1.250.000,00 RON, ceea ce înseamnă emiterea a 25.000 de acțiuni noi, la un preț 
unitar de 10,00 RON pe acțiune, din care Municipiul Sfântu Gheorghe dorește să 
înregistreze 24.950 de acțiuni în valoare totală de 249.500,00 RON. Și proiectul de 
hotărâre împuternicește pe reprezentanții Consiliului Local, Debreczeni László și Miklós 
Zoltán să voteze acest lucru în temeiul împuternicirii noastre prin participarea la Adunarea 
Generală a Acționarilor, respectiv îl împuternicim pe domnul Buksa Árpád, administratorul 
firmei SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe să semneze la Registrul Comerțului 
documentele corespunzătoare. Mulțumim.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Dacă sunt 
înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat acordul. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 203/2018. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării 
capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Deja s-a 
făcut prezentarea. Deci dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-
au dat acordul. Să supunem la vot.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 204/2018. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ”Extindere spaţii de producţie, depozitare şi anexe la Dunapack-
Rambox Prodimpex S.R.L., Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Firma Dunapack-Rambox 
Prodimpex S.R.L își extinde activitatea, în acest scop ar extinde hala cu o suprafață de 



 

 

11.661 mp, deci s-ar dubla aproape hala actuală și ar construi încă 6 locuri de parcare 
pentru camioane în vederea extinderii locurilor de parcare existente în prezent.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, 
mulțumesc Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat 
avizul. Vă rog să supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
205/2018. 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Proiectul de 
hotărâre nr. 24 a fost retras. Trecem la proiectul de hotărâre nr. 25.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării devizului general al obiectivului de investiţii: „Construire casa mortuară la 
Coșeni” judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Nici nu mai știu cu câți ani 
de întârziere s-a elaborat acest plan, așa cum știm, datorită unei dezlipiri greșite, s-a 
finalizat mai târziu actualizarea acestuia, deci în Chilieni am predat deja casa mortuară. Eu 
cred că toate obstacolele au fost înlăturate ca să fie construită și în Coșeni. Construirea 
casei mortuare ar costa după evaluările efectuate o sumă de 476.732,00 RON cu tva, însă 
valoarea finală a acesteia va fi stabilită în cursul licitației publice deschise.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc, 
doamnă viceprimar. Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat 
avizul. Vă rog să votați!” 
 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
206/2018. 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii parcului 
auto naţional – Programul rabla 2018, în vederea achiziţionării unui autoturism. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În proprietatea Primăriei se 
află un autovehicul Cielo, cu costuri de reparație și întreținere deja imposibil de plătit, 
dorim să participăm la acest Program rabla, prin care am primi o sumă de 6.500,00 RON, 
pe care dorim să o utilizăm pentru cumpărarea unui autovehicul nou.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumim. 
Înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat avizul. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
207/2018. 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de cofinanțare nr. 29197/15.05.2018 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Turul Ciclist al Ținutului 
Secuiesc a început cu 2 ani în urmă, în anul 2016, în Municipiul Sfântu Gheorghe cu 
Prolog și a avut un mare succes în rândul populației orașului nostru, anul aceasta s-au 
înscris un număr mult mai mare de 30 de echipe, ceea ce înseamnă cazarea și întreținerea a 
cca. 280 de oameni, de aceea dorim să majorăm suma asumată în contract, cu o contribuire 
totală în valoare de 50.000,00 din partea Primăriei pentru organizarea acestui eveniment 
sportiv.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Înscrieri la cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat avizul. Vă rog 



 

 

să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Sztakics Éva-
Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 208/2018. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea unei 
persoane care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de 
evidenţă a garanţiilor locale. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Trebuie să desemnăm o 
persoană pentru evidența datoriei publice locale și a garanției locale, persoana desemnată 
până acum a ieșit la pensie, de aceea propunem pe colegul nostru Szép Miklós pentru 
ținerea acestei evidențe.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc. Sunt luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate și-au dat avizul. Vă 
rog să supunem la vot!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
209/2018. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 „Se alege președinte de ședință domnul consilier Csatlós László, iar în cazul lipsei 
acesteia, domnul Cserey Zoltán-Mihály. Supunem la vot.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
210/2018. 
 „Da, mulțumesc. Trecem la punctul nr. 30, Diverse, Și o să vă dau cuvântul în 
Ordinea înscrierii. Da, doamna Rodica Pârvan. Aveți cuvântul.” 
 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumesc pentru prioritate. Zic, 
ați luat de jos în sus, spre disperarea colegului. Nu? Domnule viceprimar, pentru că vă 
ocupați de aceste probleme, sunt purtătorul de cuvânt al locatarilor din blocul 3. A venit la 
asociație o adresă, privind înfrumusețarea fațadei. Lumea e bulversată, sunt 316 familii aici 
în bloc începând cu scara ”A” până la scara ”H” parcă, mai sunt vreo 4 scări, K, sau I e 
ultima. Nu prea înțeleg oamenii despre ce e vorba. Dacă vreți să veniți cu niște precizări, 
dar nu neapărat acum, că eu nu pot să mă duc din ușă în ușă și acum, dar cumva în presă să 
apară, sau la dl. Siklódi, la asociația de locatari. Dl. Siklódi este un om foarte activ, o văd 
eu așa, și vrea să facă lucruri bune. Reprezintă bine asociația aceasta din care noi facem 
parte. Oamenii reclamă următorul lucru, zice: sunt familii unde la un apartament cu două 
camere contribuția ar fi –parțial, că am înțeles că contribuie și primăria – 2500 de lei. 
Consideră că e foarte mult, iar la trei camere probabil că este mai mult. Sunt mulți 
pensionari și spun ei, că nu cred că reușesc să facă față la această sumă, deci jumătate, sau 
cât contribuie ei, ar fi 2500 de familii. Sunt puțini oameni cu posibilități de a achita această 
sumă. Mai era o întrebare, pe care o pun: de ce plata trebuie făcut anticipat și dacă lucrarea 
nu va fi de calitate? Cine îți mai dă banii înapoi? Umblii prin justiție și justiția... așa mai 
departe. Deci durează, vreau să spun și oamenii sunt nedumeriți. Vă rog frumos, dacă vreți 
să faceți câteva precizări. Și mai ales, rugămintea este, dacă se poate, să publicați în presa 
și de limba română, și de limbă maghiară, ca oamenii să citească. Ei se întâlnesc, discută și 
comunică și ajung la un rezultat. Nu de alta, dar mai e puțin și cred că dl. Silódi are 
probleme, pentru că toată lumea se duce și îl trage pe dânsul la răspundere, țipă pe acolo, 
fiecare își manifestă nervii și m-a rugat tare mult, dacă se poate să-i ajutăm cu implicarea 



 

 

în presă a acestor detalii. Vă mulțumesc.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): „Nu aș vrea să spun totul 
acum, dar niște precizări aș face. Îl aștept pe dl. Siklódi, am vorbit la telefon cu dânsul. Aș 
participa la orice mod de comunicare, dar aș avea o rugăminte: locatarii să pună dop doar 
întro singură ureche, deci să nu treacă ceea ce spun, să și rămână, fiindcă odată: nu e vorba 
de contribuție parțială. Asta nu cred că nu a fost clar, s-a publicat și acum în presă. Am fost 
și la o ședință a asociației, care nu a fost statutară și au paricipat foarte puțini, și niciodată 
nu am spus alte informații, numai că familiile care au venituri sub venitul mediu național, 
care la momentul de față a fost publicat referitor la luna aprilie 2018 și este de 2731 de lei. 
Deci aceste persoane care au venituri sub această limită pot să primească de la primărie 
integral costul lucrărilor, dar ulterior. Și de aici vine cealaltă problemă, care iarăși a fost 
înțeleasă greșit. Noi putem să dăm acești bani la solicitarea cetățenilor după ce s-a facturat 
de către executant lucrarea și a fost repartizat pentru fiecare familie, fiindcă până atunci nu 
poate să-și depună cererea, pentru că nu știe ce sumă să solicită prin cerere. De aceea am 
spus acest termen ulterior. Deci ulterior facturii și ulterior repartizării sumelor pe fiecare 
familie. Dar dumneavoastră ca asociație puteți să faceți un contract cu constructorul ca să-i 
dați un avans și să plătiți după ce primesc oamenii banii. Dar o să explic. Cel mai bine ar fi 
să fie întro ședință în care fiecare să-și poate pună întrebarea, fiindcă așa prin interlocutor 
nu știu dacă ajunge informația corectă. O să publicăm și în presă. Dar a fost publicat și în 
presă și asta a fost efectul, dar mai publicăm odată.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumim. Domnul consilier Cochior Andrei.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): „Mulțumesc frumos. Prima 
problemă pe care aș dori să ridic pentru toți colegi consilieri: când vine un cetățean și vrea 
să ia cuvântul, indiferent cine este, dânsul vine și trebuie să-l ascultăm. Nu știu de ce nu 
putem asculta pe dl. Rujoi. Vă dau un exemplu: dacă dânșii nu erau, revoluționarii, noi 
unde eram? Din păcate pe mine m-a surprins că nu ați fost de acord. Haideți să fim corecți 
cu cetățenii care vor să ne spună puncul lor de vedere. Acum dacă se duce la București și 
spune că uite am fost și consilierii nu m-au ascultat, iar o să avem o pată neagră? Cu asta, 
cu dl. Rujoi am terminat. Aș dori să aflu de la dumneavoastră d-na viceprimar și dl. 
viceprimar, știți că există un proiect din 2014, care se termină în 2020. Clădirea A, clădirea 
B, internatul. Este vorba de Colegiul Național ”Mihai Viteazul”. Când intră și ce să facem 
cu acest colegiu, că nu s-a investit aproape nimic, nimic, nimic în Colegiul Național 
”Mihai Viteazul”. Doi: problema cu piața. Nimeni nu controlează prețurile, nimeni nu 
controlează cu cât se cumpără roșiile și cu cât se vind. Cetățenii ne întreabă. Noi dăm din 
umeri. Nu avem protecția consumatorului, nu avem cei care să urmărească evaziunea 
fiscală, nu avem nimic. Am propus aici în ședință: cei care sunt producători, ori de unde 
sunt, haideți să-l încurajăm, să facem ceva. La Brașov este 2 lei și aici 4 lei. Faceți și 
dumneavoastră socoteala. Dați pe mass media. Cum spune și d-na Pârvan: dacă ești cu 
cetățenii nu pot să-i dai răspuns, ci să ridici problemele lor, cum am ridicat problemele de 
pe str. Câmpului. Deja încerc să nu mai ies și eu în oraș. Pentru ce? Că ne cereți rapoarte 
de activitate, și le scriem, dar dacă nu realizăm nimic? Degeaba ne întâlnim cu cetățeni. Să 
fiți de acord cu mine, că începând din acest moment, eu nu voi vota nici o lege, care va fi, 
că primăria să cumpere terenuri, să vândă tereuri, până când... Suntem în 2018. 
Revoluționarii nu au fost împroprietărit. Punct. TrebuIe să avem în evidență, că gospodăria 
agricolă, că a dat Ceaușescu... Acum lui d-na viceprimărița, viceprimar îi dau... Că unde 
este bine, mă duc, unde nu, nu e. Gospodăria agricolă. A dat Ceaușescu de stat, e cu totul 
altceva. De la Câmpul Frumos, când s-a desființat, a zis, că trebuie să avem terenuri, pentru 
a împroprietării revoluționarii. Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. De ce? Nu știe nimeni. Și săracii, 



 

 

astăzi sunt, mâine nu sunt, ca și pensionarii. Azi primim, mâne poate nu primim, dar e 
târziu când o să primim, poimâine. Deci la lucrurile astea trebuie să ne gândim când vine 
un cetățean, atunci indiferent ce... Ne critică, ne spală, e dreptul lor. Să acceptăm să putem 
comunica cu ei. Asta pentru mine denotă că mulți nu comunică cu cetățenii din Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Vă mulțumesc pentru atenție.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, 
mulțumim.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r): „Aș dori să răspund la 
întrebarea privind Colegiul Național ”Mihai Viteazul”. La Colegiul Național ”Mihai 
Viteazul” avem un proiect în perioada precontractuală în ceea ce privește reabilitarea 
internatului și a sălii de festivități. Chiar săptămâna aceasta am vorbit cu doamna 
directoare, am informat-o asupra stadiului proiectului. Pregătim actele pentru contractare. 
După informațiile de la Alba-Iulia, estimăm semnarea contractului de finanțare pentru 
septembrie-octombrie anul aceasta. După ce e semnat contractul, urmează demararea 
procedurii de achiziție publică pentru proiectul tehnic și execuție, deci probabil la anul va 
intra în reabilitare internatul și sala de festivități. Ceea ce privește clădirea A, B și 
biblioteca și întreaga curte și gardul liceului, încă în 2017 am depus prima dată la 
Ministerul Dezvoltării solicitarea de a include acest proiect în programul PNDL. După 
cunoștințele mele, domnul primar săptămâna trecută a fost la domnul ministru al 
dezvoltării, au dezbătut această problemă. Așteptăm ori să găsească o soluție pentru că 
după cum știți, anul acesta nu s-a contractat prin PNDL proiecte. Se caută soluții și din 
partea domnului ministru și din partea noastră, ori va fi un proiect tot prin POR, ori prin 
PNDL. Deci noi suntem pregătiți, suma este enormă, în valoare de 20.000.000,00 RON 
care din bugetul local nici nu putem face o reabilitare substanțială. Anul acesta colegiul a 
primit o sumă și pentru pregătirea documentației pentru reabilitarea sălii de sport. 
Așteptăm documentația și vedem în ce program vom include când va fi gata documentația. 
Deci toate clădirile sunt în vizorul nostru, așa cum și pentru celelalte instituții de 
învățământ din Municipiul Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): „Legat de prețurile din Piața 
Agroalimentară nu cred că nu știți, domnul consilier, că Primăria nu are atribuții legate de 
aceste prețuri. Deci cine închiriază un magazin sau o masă de piață, nu înseamnă că 
implicit el poate să influențeze prețul produselor care se vând acolo. Deci dacă se schimbă 
legislația, dacă se introduce iar prețul de miercurial, atunci vom fi obligați să intervenim. 
Dar în momentul de față numai cumpărătorii pot să intervină. De la un anumit preț în sus 
nu mai cumpără. Și atunci va trebui ca producătorii să scadă prețul. Legat de protecția 
consumatorilor, probabil de aceea nu controlează că vine la terenurile de joacă administrată 
de Primărie. Deci se preocupă de această problemă, adică nu de Piața Agroalimentară.  
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): ”Mulțumesc 
frumos. Tot pe subiectul piețelor vroiam să iau și eu cuvântul, deci am să spun câteva 
cuvinte acum, că s-a deschis subiectul. Deci nici mie nu mi se pare corect ca noi, cetățenii 
municipiului să plătim dublu. Ieri am fost în piață la Brașov, roșiile erau 3 lei kilogramul, 
în Sfântu Gheorghe o iau cu 4 lei în sus. Bun, o să spuneți că totul e în regulă în piață, dar 
nu este în regulă, pentru că toți știm, că acești oameni se duc în Brașov, cumpără și vinde 
în piață. Dacă asta nu înseamnă specul, atunci ce înseamnă? Deci rog pe această cale 
instituțiile acreditate să verifice, să vadă despre ce e vorba, pentru că nu este corect. 
Fiecare dintre noi, dumneavoastră, toți, plătiți dublu. Suntem în ultimele trei județe cu cele 
mai mici salarii. De ce să plătim dublu față de ceilalți care cumpără? Acum în piață toată 
lumea se duce și cumpără. Mâncăm roșii, castraveți, legume de tot feluri, pentru că acum e 
momentul. Plătim piața dublu, față de celelalte orașe din țară. Mulțumesc.” 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): „Mai intervin pentru un 
minut. Dl. consilier, se pare că noi nu facem nimic și dumneavoastră întotdeauna sunteți de 
partea cetățenilor. Să știți că această speculă se numește comerț. Una. Deci în tot România, 
în toate țările capitaliste se poate cumpăra un produs la un preț și se poate revinde la 
oricare alt preț, deci nu este nici o limită de preț. E una. Doi: sunt foarte mulți producători 
până în toamnă. Iarna, sau primăvara când încă la noi nu se produce zarzavaturi, sau fructe, 
atunci nu sunt producători, nu mai comercializează. Acum sunt și producători, și probabil 
că ar fi jignit dacă ar auzi că se face speculă. Deci ei vând la un preț la care se cumpără. Și 
să nu spuneți că noi nu intervenim din momentul în care nu avem nici o pârghie să 
intervenim. Deci putem să spunem și noi, să intervină cineva să se scadă prețurile. Dar cine 
să intervină? Mergeți atunci la alte organe. Aici se pare că în ședințele de consiliu 
dumneavoastră întotdeauna sunteți cu cetățenii și noi suntem împotriva. Asta nu este 
adevărat.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Niciodată 
nu am vrut să spun, că sunt cu cetățenii. Eu v-am rugat să găsim o soluție împreună, pentru 
că tot noi cumpărăm. Deci nu mă interesează să fiu cu cetățeanul. Mă interesează să 
cumpăr și eu la un preț la care se cumpără în Brașov. Sau în alte orașe. La Brașov, pentru 
că se duc mulți de aici din Sfântu Gheorghe și cumpără din piața din Brașov… Păi asta am 
și spus, organele abilitate… Da. Mulțumim. Haideți să trecem peste subiect. Haideți să 
continuăm ședința. Dau cuvântul domnului viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r): „Este o problematică, care 
conform legii nu ar trebui prezentată aici, dar a fost un control al Curții de Conturi la 
Consiliul local din Sfântu Gheorghe și bineînțeles s-au purtat discuții și despre societățile 
comerciale, care sunt subordonate primăriei. De exemplu la Tega S.A., unde Adunarea 
Generală a Acționarilor încă din luna mai, mi se pare, atunci a trebuit depus bilanțul. A 
stabilit rezultatele societății pe anul 2017 și a propus repartizarea profitului, iar Adunarea 
Generală a Acționarilor a aprobat acest lucru, totuși am spus Curții de Conturi, ca și 
consilierii să fie informați, fiindcă rezultatele sunt în directă legătură cu calitatea de 
acționar majoritar al municipiului Sfântu Gheorghe și am promis că o să prezentăm și aici 
în plen modul de repartizare a profitului. Deci S.C. Tega S.A. a obținut un profit net pentru 
anul 2017 de 775.174 de lei, din care s-a format o rezervă legală de 39.044 de lei, care este 
obligatoriu, iar conform art. 22 din Codul fiscal este permisă constituirea de alte rezerve 
din profitul reinvestit, care este în valoare de 700,282,000 de lei. Ca și o paranteză, din 
acest profit anul trecut s-au cumpărat trei utilaje noi de colectare a deșeurilor. Restul care a 
rămas din profit s-a repartizat astfel: 13.924 de lei dividende, iar 13.924 de lei n-a fost 
repartizat, a rămas la dispoziția societății. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, 
mulțumesc, mergem mai departe. Domnul József Álmos-Zoltán. Am înțeles... Domnul 
Gheorghe Ion.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): „Da. Mulțumesc. Încep prin a-i 
mulțumi d-nei viceprimar pentru o parte din răspunsurile date colegului meu consilier 
Cochior, care mi-a furat puțin din subiectele mele pe care le vroiam să le ridic, dar nici o 
problemă. Sunt mulțumit de răspunsurile... A stat lângă mine și a văzut hârtiile. La partea 
de reparații sunt mulțumit de răspunsul dat de doamna viceprimar. Totuși aș vrea să supun 
atenției și să încercăm să găsim o cale de rezolvare, având în vedere că sunt foarte multe 
cereri, proiecte de suplimentări de fonduri pentru anumite probleme, care se ivesc la 
asociații, la școli, la instituții și așa mai departe. Doamna director al Colegiului Național 
”Mihai Viteazul” în nenumerate rânduri a făcut niște adrese către primărie, solicitând 
anumite suplimentări bugetare pentru a putea achiziționa anumite echipamente, având în 



 

 

vedere și acum cu examenul acesta de final de an, bacalauret și așa mai departe. Am aici o 
serie întreagă de adrese, în care... Bine, sumele nu sunt chiar așa de mari. Nu știu cum s-ar 
putea rezolva, mai ales că acum intrăm în vacanță și va începe noul an școlar, în care vor fi 
în continuare neajunsurile pe care le au. Ar fi cam așa, vă dau o citire. Eu am fost surprins 
la ultima ședință a consiliului de administrație, pentru că nu am știut că dânșii au așa 
probleme mari. Le-aș enumera așa: două echipamente multifuncționale...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r): „Vă rog să spuneți și 
valoarea.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): „Da, și valoarea. Solicită echipament 
de imprimare pentru 44.071 lei. Mai era o cerere legat de 3500 de lei pentru centrala 
termică, asta este una din problemele care se va rezolva. Mai era nevoie de suplimentarea 
bugetară de 5420 de lei pentru cabinetele de fizică și chimie, care sunt în stare foarte 
avansată de uzură. Echipamentele nu mai sunt conform cerințelor. Un set de mobilier 
specific învățământului Step by Step. Ar mai fi ceva reparații curente, dar am înțeles că se 
vor rezolva și acestea, de 45.000: zugrăviri, reparații, garduri interioare. Într-adevăr există 
acolo un gard, care ar trebui făcut, la terenul de sport, spre blocuri, în spate. E destul de 
înalt, aprope 2 metri înălțime, care nu are un gard de protecție, și e posibil oricând să 
planeze un eveniment. Copii să cadă la înălțimea aceea pe ciment. Orcând va fi un 
eveniment deosebit și cineva răspunde, bineînțeles. Zidul de sus a fost făcut de foarte mulți 
ani în urmă. Există locuri unde ar putea fi sudat stâlpii și un gard de un metru, un metru 
jumate, dar asta este de ani de zile și sperăm să găsim o rezolvare. Sunt foarte multe 
solicitări... De 30.000 tot așa pentru laboartoarele de informatică. Într-adevăr este o sumă 
mai mare aici, unde doresc dânșii vreo 35 de calculatoare, pentru că actualul laborator a 
fost achiziționat în 2007. E depășit fizic și moral, mai ales sistemul de operare, și vă dați 
seama că aici deja se impune o sumă cam de 105.000 de RON. Legat de reparații, știți 
dumneavoastră subiectul și sunt mulțumit. Dar legat de această dotări, care și cum s-ar 
putea rezolva suplimentar? Măcar să le luăm la rând cele mai importante. De exemplu, 
dacă s-ar strica imprimanta, n-ar putea să se desfășoare examenul de bacalaureat. Dar nu 
știi când ți se întâplă. Și mie mi s-a întâmplat, că mi-a căzut curentul la 11 noaptea și s-a 
dezghețat frigiderul. Deci nu știm când se întâmplă evenimentul. Mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r): „Într-adevăr de la Colegiul 
Național ”Mihai Viteazul” sunt zile în care primesc 5 adrese de solicitare din bugetul 
municipiului. După cum știți, bugetul municipiului poate fi modificat substanțial începând 
din semestrul II al anului. Ceea ce am inclus astăzi în buget erau niște urgențe. Vorbesc 
despre fondul de la instituțiile de învățământ. Ori pentru niște lucrări necesare pentru 
autorizările ISU, care este obligatoriu, ori sume care sunt necesare pentru pregătirea unor 
proiecte de finanțare care trebuie depuse până la sfârșitul anului. După cum am afirmat la 
începutul anului domnul primar, biletele de parcare s-au scumpit după cum știți și a afirmat 
domnul primar, că suma cu cât s-au scumpit va fi utilizată pentru informatizarea 
instituțiilor de învățământ. Acum se termină semestrul I al anului și vedem încasările și 
bugetul în plus, iar în luna iulie vom face o împărțire a fondurilor. În ceea ce privește 
multifuncționala, da, au cerut -Colegiul Național ”Mihai Viteazul” - două xeroxuri mai 
performante în valoare de 44.000,00 RON. Vă rog să apreciați și dumneavoastră, dacă este 
o sumă corectă, 44.000,00 RON pentru două multifuncționale. Am dat acum în împrumut 
de la noi de la Primărie o multifuncțională, să rezolve bacalaureatul. Deci noi suntem 
dispuși și facem prioritizările împreună cu doamna directoare și cu toți directorii 
instituțiilor de învățământ în ceea ce privește cheltuielile. Deci le prioritizează conducătorii 
instituțiilor. Multifuncționala fiind mai importantă, aceia o cumpărăm. Cu siguranță toate 
cererile nu putem.... Am fi și noi bucuroși dacă toate cererile le-am putea rezolva, însă 



 

 

acest lucru nu este posibil. Le prioritizează conducătorii de învățământ în limita unor sume 
normale, practicate la piața actuală din țară.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): „Da. Mulțumesc. Într-adevăr sumele 
sunt mari. Eu am luat hârtiile așa ”mot a mot” hârtiile pe care doamna director le-a 
întocmit. Doresc table interactive 5 bucăți. Sunt probleme dar într-adevăr la un preț corect. 
Da, într-adevăr, cu prioritate, ce este mai important. Dar eu am supus atenției, ca să 
încercăm să rezolvăm. N-am știut de aceste probleme, am fost surprinși, am aflat doar la 
ultima ședință. Nu poți să vii tu în întâmpinarea unor probleme și să zici, că va cade țigla 
aceea și să sufere cineva că ai ridicat inițiativa asta. Deci am zis: nu ați ridicat problema în 
consiliul de administrație. Zice, da, da dar am depus cerere la primărie. Pe noi nu ne-au 
anunțat să putem ajuta și noi cu ceva, și din cauza asta am supus atenției și vă mulțumesc 
pentru răspunsul dat.” 
 Domnul președinte de ședință COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. 
Mulțumesc dl. consilier. Nu mai sunt înscrieri pe listă deci ședința se încheie, vă doresc o 
după-amiază 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 30 august 2018. 
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