
 

 

 
 
 
 
Nr. 73/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 08 august 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Vaszi Etelka – sat Chilieni, lipsind: Ambrus 
Zsombor, Cochior Andrei, József Álmos-Zoltán, Kondor Ágota, Kolcza István, Vajna 
László. 
 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. 986/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele colegilor mei consilieri și dlui Váry Péter din partea ziarului ”Háromszék”. 
În primul rând vă rog să porniți aparatele de vot. Fiindcă primul punct pe Ordinea de zi 
tratează probleme de natură financiară, ar fi necesară prezența a cel puțin 14 de persoane, 
probabil că va sosi încă cineva, lăsăm deci primul punct pe Ordinea de zi pentru finalul 
ședinței… Ședința extraordinară de astăzi conține de fapt două puncte pe Ordinea de zi, vă 
întreb acum, dacă cineva are propuneri privind includerea unor puncte noi în Ordinea de zi. 
Vă rog să prezentați propunerile dvs., dacă aveți! Doamna Sztakics?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Eu aș dori să propun 
includerea punctului D1 în Ordinea de zi și anume dezbaterea unui plan urbanistic depus 
de COMPACT SRL din Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Urmează acum doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. Aș 
dori să propun și eu includerea punctului D2 în Ordinea de zi, legat de execuția bugetului 
general.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Da. 
Mulțumim. În afară de aceștia? Dacă mai dorește cineva să înscrie la Diverse? Mulțumim. 
Înainte de a începe activitatea propriu-zisă de astăzi, aș dori să vă propun votarea includerii 
punctului D1 în Ordinea de zi. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Székely 
Kincsö).  
  „Mulțumim. Am aprobat. Vă rog să votăm și includerea punctului D2 în Ordinea 
de zi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Székely 
Kincsö).  
 „Mulțumim frumos. Acum să votăm în privința aprobării ordinii de zi în întregime. 
Vă rog să votăm.” 



 

 

 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Székely 
Kincsö).  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea adresată 
Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării 
definitive a destinaţiei clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe, 
situată pe strada Orbán Balázs, nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. Am fi 
dorit să renovăm Grădinița cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe, situată pe strada 
Orbán Balázs în cadrul Programului Operațional Regional, a fost întocmit un studiu tehnic 
în acest sens, care a demonstrat faptul, că ar fi mai rezonabil demolarea clădirii, fiind într-o 
stare foarte deteriorată și construirea unei clădiri noi în locul acesteia, din acest motiv am 
încheiat un contract în acest sens cu arhitectul respectiv, în care s-a stabilit demolarea și 
reconstruirea clădirii, însă deoarece face parte din domeniul public, trebuie să fie scoasă 
mai întâi din domeniul public, potrivit legislației în vigoare, ca să putem introduce ulterior 
clădirea nouă. Deci nu se poate întâmpla s-o demolăm și să nu construim una nouă în locul 
acesteia, deoarece proiectul nostru nu poate fi depus, decât în acest mod.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă cineva are ceva de adăugat sau de întrebat la acest punct? Dacă da, vă rog să 
prezentați propunerile, întrebările dvs.! Dacă nu, vă rog să votăm punctul nr. 1 pe Ordinea 
de zi.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Székely 
Kincsö), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 235/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sepsi Rekreatív S.A. și Asociaţia Tinerilor din Județul Covasna 
”HARIT” în vederea organizării evenimentului „Festivalul SIC”, ediția a 5-a. Prezintă 
domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În acest weekend, în 
perioada 10-12 august 2018 va fi organizat „Festivalul SIC”, fiind vorba de un festival cu o 
vechime de 12 ani, care își schimbă doar locația de organizare, Băile Șugaș fiind o locație 
nouă, tematica și natura festivalului însă rămâne neschimbată, deoarece Băile Șugaș 
dispune de un teren mai mare în scopul organizării, dispunând de mia multe utilități aflate 
în posesia Primăriei, respectiv a firmei Sepsi Rekreatív S.A, le vom pune la dispoziția 
organizatorilor. Primăria își asumă responsabilitatea de asemenea pentru o finanțare în 
valoare de 10.000,00 RON cu ocazia festivalului. S-a încheiat un contract în acest sens, 
care este anexă a proiectului de hotărâre. Vă rog să sprijiniți cu votul dvs. organizarea 
festivalului, care va include pe de o parte prelegeri și dezbateri cu tematică economice și de 
interes public, pe de altă parte vor fi multe evenimente culturale și bineînțeles multe 
oportunități de distracție pentru tineret, printre altele și Ziua Familiei. Este vorba deci de 
un eveniment foarte bun sprijinit de Primărie.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă aveți propuneri, întrebări în legătură cu punctul de ordine, vă rog să le 
prezentați! Dacă nu, vă rog să sprijiniți cu votul dvs. punctul de ordine nr. 2!” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind din sală (Kelemen 
Szilárd-Péter, Székely Kincsö), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 236/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. nr. 31 – B-dul General Grigore Bălan”, 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Un plan urbanistic așteaptă 
aprobarea noastră, locația acestuia este probabil cunoscută de toată lumea, fiind la vedere 
pe Bulevardul General Grigore Bălan, acolo unde s-a situat fostul Depo, respectiv intrarea 
la căminul de bătrâni, clădirea fostului Centru de Informatică, respectiv un bloc aflat în 
construcție, destinația ar fi modificată în direcția turismului, a închirierii de locuințe, 
despre acest lucru este vorba în planul urbanistic depus.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă aveți observații sau întrebări în această privință? Dacă nu, vă rog să votăm!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Székely 
Kincsö), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 237/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2018. Prezintă: 
doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Trebuie să aprobăm 
executarea bugetului municipiului până la data de 30 iunie 2018, aș dori să atrag atenția 
Consiliului Local asupra faptului, că bugetul nostru a fost pornit la începutul anului, mai 
precis la data de 13 februarie 2018 cu o sumă de 105.390.330,00 RON, această sumă a fost 
ulterior completă cu 12.173.300,00 RON, astfel bugetul municipiului se constituie în 
prezent dintr-o sumă în valoare de 117.563.630,00 RON, în contul de încasări am realizat 
un venit în valoare de 59.197.159,00 RON, reprezentând 50,35 % din bugetul nostru, iar în 
contul de cheltuieli am realizat plăți în valoare de 53.998.415,00 RON reprezentând 
45,77% din cheltuielile noastre pe anul curent. În privința instituțiilor noastre, instituțiile 
noastre culturale au realizat un venit în valoare de 1.124.929,00 RON, iar instituțiile 
noastre de învățământ au realizat un venit în valoare de 2.251.475,00, poliția locală nu a 
avut venit propriu, ci a primit de la Primărie o sumă de 1.565.000,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă aveți propuneri, întrebări în legătură cu punctul de ordine D2, vă rog să le 
prezentați! Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abținere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 238/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „În legătură 
cu punctul Diverse, aș avea o chestiune de prezentat. Am avut mai multe sesizări din partea 
vecinilor mei în privința faptului să mă interesez de la conducerea orașului, dacă în privința 
invaziei de țânțari, care face mizerabilă de săptămâni în șir viața populației municipiului, 
fiind imposibilă aerisirea adecvată, nu putem lăsa deschise nici ferestrele și nici ușile, iar 
seara ne e greu să petrecem timpul afară, mai ales în locuri cu lumină, deci dacă există o 
posibilitate la nivel instituțional ca să se ia măsuri în privința reducerii sau distrugerii 
țânțarilor. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Distrugerea țânțarilor se 
află în etapa procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice, conform planificării 
noastre, pe săptămâna de după săptămâna viitoare, vom putea începe, sper că nu se va ivi 
nicio problemă, în urma căruia am fi nevoiți să amânăm această dată.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Ce ne 
puteți spune în privința metodei care va fi utilizată? Cu avion pentru împrăștierea de 
insecticide? Nu, așa-i?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Nu. Deoarece distrugerea 
poate fi efectuată doar în spațiile publice, malul râului, parc, terenul de sport, vom căuta în 



 

 

cursul achiziției publică o firmă care va utiliza manual mașini pulverizatoare de pe un 
autovehicul.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumesc.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Dacă îmi permiteți, aș dori 
să mai adaug încă o propoziție, nu în legătură cu distrugerea țânțarilor, aș dori să informez 
membrii onorabili al Consiliului Local, că marțea următoare vom convoca probabil o nouă 
ședință extraordinară, pe care am planificat-o pentru data de 16.08.2018, însă guvernul ne-
a răsturnat intenția noastră, deoarece zilele de 16-17 august au devenit oficial ca zile libere 
și rog pe toată lumea ca să-și planifice programul său pentru această zi astfel încât să poată 
fi prezent la ședință, dacă e posibil, pentru că pe data de 18.08.2018 expiră termenul de 
depunere a proiectelor legate de dezvoltarea sectorului iluminatului public în cadrul 
Programului Operațional Regional, fiind nevoie ca pachetul de proiect să fie aprobat în 
mod neapărat înainte de acest termen, așadar vă așteptăm pe data de 14.08.2018. 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Da. Deci 
încă odată să repetăm această dată pentru ca să fie reținută de toată lumea!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Am auzit observații de 
genul că ar fi bine ca ședința să înceapă de dimineață. Ar conveni pentru majoritatea 
membrilor ca să ținem ședința eventual în orele de dimineață?” 
 (lb.r.): E bine dacă ședința va începe de la ora 11? Ca și materialul să fie și 
consilierii să fie … Domnul Miklós spune, că mulți pleacă, fiindcă o să fie un week-end 
lung și să nu organizăm de la ora 14, fiindcă mulți o să plece mai repede. Na, o să încercăm 
cât de dimineață, numai să avem și proiectul intrat. Mulțumim.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
pentru participare, ședința se încheie, vă dorim 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 30august 2018. 
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