
 

 

 
 
 

 
Nr. 71/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 20 iulie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Bálint Iosif, Miklós Zoltán, Vajna László, 
Zsigmond József. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 927/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua! Salutările 
mele tuturor participanților cu ocazia ședinței extraordinare de astăzi. Ordinea de zi de 
astăzi conține un proiect de hotărâre. Dacă mai aveți și alte propuneri cu privire la Ordinea 
de zi, vă rog să semnalizați acest lucru! Domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba, vă rog 
frumos!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Aș dori să propun 
includerea punctului D1 în Ordinea de zi despre modificarea HCL nr. 323/2017 privind 
proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu 
program prelungit „Gulliver”, str. Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect.” 
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim. Alte 
propuneri? Domnul consilier Cochior? Dacă mai e cineva pentru Diverse? Supunem la vot 
D1, vă rog să votați dacă doriți să introducem D1!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Am aprobat cu 15 
voturi pentru. Să supunem la vot Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind împuternicirea 
temporară a consilierul local Debreczeni László pentru reprezentarea municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Luând în considerare faptul 
că domnul consilier Miklós Zoltán se află în concediu și este necesară convocarea Adunării 
Generale a firmei respective și luarea de decizii în privința diferitelor probleme, de aceea 
propunem ca Debreczeni László să fie singurul reprezentant al municipiului Sfântu 
Gheorghe. Despre aceasta este vorba în proiectul de hotărâre.” 
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Dacă aveți propuneri în legătură cu proiectul de hotărâre, vă rog să le 
semnalizați acum! Dacă nu, atunci, vă rog să votăm! Fiind vorba de o persoană, vom 
proceda la vot secret.” 



 

 

 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
221/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 323/2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea calității arhitectural-ambientale, 
reabilitare termică Grădinița cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” și a 
cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În legătură cu Grădinița cu 
program prelungit „Gulliver” avem un proiect cu un titlu lung: „Creșterea calității 
arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit „Gulliver”, str. 
Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect care se derulează în cadrul Axei 
prioritare 3 al programului de dezvoltare regională privind reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale și a intrat în etapa de încheiere al 
contractului. Pe parcursul acestui proiect apar diferite chestiuni de clarificat și urmează 
diferite modificări, de ex. trebuie modificat printre altele bugetul proiectului, de aceea este 
necesară modificarea, potrivit materialului anexat, a Hotărârii Consilului Local în care am 
stabilit bugetul, respectiv indicele economice-comerciale ale proiectului.” 
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă aveți propuneri în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu, atunci, vă rog să 
votăm!” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
222/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Pentru Diverse s-a 
înscris domnul consilier Cochior. Domnule consilier, aveți cuvântul.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Aș dori pe scurt, ca să nu pierdem 
timpul. Unii dintre dumneavoastră poate știți că am avut întâlnire cu cetățenii care au 
sesizat că animalele nu sunt supravegheate, și sunt probleme mari. Săptămâna asta, 
aproape în fiecare zi de două ori am fost și eu să verific, dacă au dreptate. Și au perfectă 
dreptate. Pentru că avem și poliție și poliția comunitară și vorbim că amendăm. O să mă 
duc să discut și cu direcția sanitară niște probleme legate de lege cu vânzări și cumpărări de 
animale. Însă dacă romii din Municipiul Sfântu Gheorghe au, după mine, toate condițiile să 
se integreze în societate, dar nu vor, pentru că au primit și pășune fără plată pentru cai și 
nici atunci nu le port grijă, ci vin să ne spună că poliția i-a amendat. Rog pe cei care sunt 
interesați de treaba asta să ia măsuri, să vină poliția comunitară cu un centralizator pe 
2017-2018 să vedem câte amenzi s-a încasat de la țigani. Și oamenii au dreptate, sparg 
faruri noaptea, sparg oglinzile la mașină și spunem că l-am amendat și nu avem ce face. N-
avem ce face că nu respectăm legea. Să fie clar treaba asta. Iar dacă cei care locuiesc acolo 
vor să primească și ajutor social…permiteți să vă spun, că atunci când iau ajutor social, 
sunt grupuri umblă în cârciumă, acești domni, că altfel sunt cetățeni ai României. Cât 
dintre ei lucrează –conform legii- în folosul comunității, ca să primească bani? Suntem 
după aproape 30 de ani după democrație. Dacă copilul a vut 2-3 ani în 1990 și acum nu are 
nici 3-4 clase, de ce i-a trebuit bani ca să se ducă la școală, dacă nu a terminat nici măcar 4 
clase? Există un lucru în care trebuie să ne implicăm, pentru că cetățenii ne condamnă. Și 
au dreptate. Au dreptate, să știți, că ei nici nu mă cunoșteau, doar unul care a fost la 
întâlnire și au zis că nici nu au așteptat să merg. Dar am zis, că ba da, merg. Și n-au nicio 
treabă, dau drumul la cai, unde vor. Unde vor! Ca să ai... repet ce a zis dl. viceprimar, ca să 
ai un cal în oraș, trebuie să ai bani, ca să-l întreții. Dar nu ca unul are 3-4 cai și aduc cai din 
alte parte, că au pășune. În altă parte nu există, haideți la Sfântu Gheorghe că avem de 



 

 

toate. Deci asta ar fi o problemă principală. Centralizatorul: câte amenzi s-a dat. Să vedem 
ce facem. Eu vă mulțumesc pentru atenție.” 
 Domnul președinte de ședință CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Alți consilieri nu s-au înscris pentru Diverse, de aceea, ședința se încheie, vă dorim o după-
amiază plăcută și un weekend plăcut!” 
 
 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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