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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 14 august 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, Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe Ion, Tischler 
Ferenc. 
 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. 998/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Morar Edith – înlocuitorul secretarului 
Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele doamnelor și domnilor consilieri, precum reprezentanților presei prezenți la 
ședința extraordinară de astăzi. Aș dori să vă rog mai întâi să porniți aparatele de vot. 
Ședința extraordinară de astăzi conține trei puncte pe Ordinea de zi, la care se adaugă două 
puncte noi care vor fi anunțate de doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. Vreau 
să-i salut și eu pe colegii mei consilieri și pe reprezentanții presei. Aș dori să propun încă 
includerea a încă două puncte în Ordinea de zi, unul ar fi D1 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare/extindere iluminat public rețea 
stradală -Lot 4 - Chilieni și Coșeni”. Celălalt fiind legat de înfiinţarea unei grupe de 
educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Árvácska” 
Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Și acum ar urma votarea includerii celor două puncte noi în Ordinea de zi. Vă 
rog să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim frumos! Le-am aprobat în unanimitate. Urmează aprobarea Ordinii de 
zi în întregime. Ah, da. Acesta a fost punctul D1. Acum să votăm și D2!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim frumos. Acum să votăm în întregime Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim frumos. Atunci începem cu punctul nr. 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
Municipiului Sfântu Gheorghe pentru trimestrele II., III. şi IV. pe anul 2018, către 
Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI. Prezintă: dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Deci această Asociație 



 

 

Grup de Acțiune Locală este o organizație din care fac parte, alături de primărie, atât 
ONG-urile, cât și rețeaua antreprenorială și în cadrul unei proceduri de ofertare, în care s-
au concurat strategiile de dezvoltare ale diferitelor localități aflate în zone defavorizate, a 
câștigat un pachet de o valoare de cca. 7.000.000,00 EUR, din care vor fi finanțate atât 
investiții infrastructurale, cât și proiecte sociale, de sănătate și de învățământ, însă până 
vom ajunge aici, ne aflăm pe cărările foarte lungi și întortocheate ale birocrației în etapa în 
care asociația a câștigat oferta referitoare la cheltuielile de funcționare, fiindcă după ce am 
câștigat strategia, s-a organizat încă o licitație separată pentru cheltuielile de funcționare. 
Nu s-a încheiat încă nici un contract, dar acest lucru va avea loc probabil vara aceasta. Însă 
asociația are și cheltuieli definite de îndrumătorul de ofertare ca fiind indirecte și 
neeligibile, cum ar fi de exemplu cheltuielile aferente contabilității sau există costuri 
asemănătoare, fiind necesară o contribuție proprie care va fi finanțată din aceste cotizații. 
Pentru trimestrul I a fost stabilit și plătit sub formă de cotizație suma de 50.000,00 RON și 
propunem ca cotizația Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe pentru trimestrele II,III și 
IV să fie de 100.000,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Atunci să urmeze acum eventualele întrebări sau observații legate de proiectul de 
hotărâre. Dacă nu, atunci vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 239/2018. 
 „L-am aprobat în unanimitate.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Bisericii Evanghelice Luterane din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: d-na 
viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): ”Acest 
proiect ar fi trebuit să fie prezentat de domnul primar, în lipsa dânsului o rugăm pe doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit să ne prezinte proiectul de hotărâre.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Biserica Evanghelică 
solicită o finanțare de 32.800,00 RON cu scopul efectuării lucrărilor de reparație a 
bisericii.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
”Mulțumim. Dacă cineva are întrebări sau opinii în legătură cu acest proiect? Dacă nu, 
atunci vă rog să votăm!  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 240/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Programului de 
Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Vor fi prezentate astăzi în 
fața consiliului local pentru aprobare două documente importante, ambele fiind foarte 
importante în privința ofertelor de depus în cadrul Axei prioritare 3 al Programului 
Operațional Regional – Operațiunea 3.1.C privind creșterea eficienței energetice în 
sistemul de iluminat public. Primul document, Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă 
al Municipiului Sfântu Gheorghe este de fapt un instrument care este consecința Directivei 
3X20 (pe scurt) aprobate în anul 2017, când Consiliul European a propus obiectivele 3X20 
privind reducerea emisiilor de gaze de seră în scopul de a mări eficiența energetică cu 20%, 
respectiv de a tăia cel puțin 20% din pachetul energetic regenerativ, deci de a câștiga 



 

 

energie într-un procentaj minim de 20% din resurse regenerative. Ca urmare, Adunarea 
Generală a Regiunii a decis că acest obiectiv solicită efort local și regional și s-a înființat 
Convenția Primarilor la care Municipiul Sfântu Gheorghe a aderat în anul 2011 și a promis 
creșterea eficienței energetice peste procentajul de 20%, adică cu un procentaj de 21,11%. 
Iar Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe este 
instrumentul acestei ținte propuse, care a fost proiectat în anul 2013, între timp au trecut 5 
ani, așadar a fost actualizat recent, am aprobat și strategia locală de dezvoltare, respectiv 
planul de mobilitate urbană durabilă, care influențează și acest document strategic. Acest 
plan se referă în linii mari despre dezvoltarea clădirilor și a utilităților publice din punct de 
vedere energetic, despre creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, 
despre actualizarea acestuia. Despre creșterea eficienței transportului public, în acest sens 
vom utiliza oportunitățile de ofertare ale Axei prioritare 4, respectiv despre acțiuni 
educative și atragerea atenției. Acesta este deci primul document. Aș dori să mai adaug 
faptul, că am avut ocazia de a depune ofertă în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano 
- Român pentru costurile de actualizare, așa că 15% va fi plătit din bugetul primăriei, 85% 
fiind rambursată în urma programului de ofertare. Totodată, celălalt document, Programul 
de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice, nu reprezintă un document strategic, ci un plan 
subdivizat în plan de acțiune, cu referire la respectarea obligației Legii nr. 121/2014 
privind eficiența energetică, deoarece suntem oraș cu o populație peste 5.000 de locuitori, 
am fost obligați să dezvoltăm un program de eficiență energetică pentru o perioadă de 6 ani 
iar pentru efectuarea și urmărirea acestui program am avut de angajat o firmă având un 
profil de management energetic și îmbunătățirea eficienței energetice, aceste demersuri au 
fost făcute, așa că pachetul de măsuri se referă de asemenea la dezvoltarea clădirilor și a 
utilităților publice din punct de vedere energetic, despre creșterea eficienței energetice în 
sistemul de iluminat public, despre creșterea eficienței transportului public, însă sub o 
formă mult mai elaborată, prin tematica nr. 2 al proiectului de hotărâre. Mulțumesc frumos. 
Dacă există întrebări, atunci vă stau la dispoziția dumneavoastră.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru prezentarea detaliată și vă întrebăm, dacă cineva are vreo întrebare sau 
observație în legătură cu acest proiect de hotărâre. Dacă nu, vă rog să votăm!  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 241/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei 
grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
“Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Da. Așa cum am 
semnalizat anterior, mai mulți părinți doresc să beneficieze de această oportunitate 
asigurată în Cartierul Gării, lângă Școala ”Ady Endre”, precum în cartierul Ciucului lângă 
Școala ”Gödri Ferenc”. În prezent funcționează 4-4 de grupe de creșă în aceste grădinițe. 
În Școala ”Gödri Ferenc” mai mulți părinți și-au exprimat dorința de a-și înscrie copilul în 
creșă. Trebuie să subliniem faptul că fiecare grupă de creșă presupune angajarea 
personalului didactic alcătuit dintr-o persoană și a personalului auxiliar și nedidactic 
alcătuit din două persoane, numărul de copii admis pentru un grup de creșă este de minim 
5 și maximum 9, deci în medie 7 copii. Bineînțeles, putem asigura numărul maxim de copii 
în prezent, existând o foarte mare cerere în acest sens, de aceea, deoarece cei înscriși nu ar 
încăpea în grupul înființat în Grădinița cu Program Prelungit Árvácska aparținând Școlii 
Gimnaziale Gödri Ferenc, dorim să înființăm o a cincea grupă și așteptăm cu nerăbdare 



 

 

metodologia Hotărârii Guvernamentale aprobate la inițierea UDMR-ului potrivit căreia 
statul va contribui la rândul său sub forma unei finanțări normative la funcționarea acestor 
grupe, acestea fiind finanțate în prezent numai de către Consiliul Local și nu primim de la 
stat nicio finanțare pentru aceste grupe.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă cineva are vreo întrebare sau observație în legătură cu acest proiect de 
hotărâre. Dacă nu, vă rog să votăm!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 242/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare/extindere iluminat public din 
Municipiul Sfântu Gheorghe -Lot 4 - Chilieni și Coșeni”. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În cadrul Axei prioritare 3 
– Operațiunea 3.1.C al Programul Operativ Regional, dorim să depunem 4 oferte din care 
s-a finalizat cea de a patrulea, s-a părut că termenul de depunere a acestui program de 
ofertare a fost 18 august, termenul însă a fost ieri prelungit cu încă două luni, deci acesta ar 
fi primul proiect pe care vom depune acum, sperând ca să reușim și depunerea a altor trei 
până la sfârșitul termenului de depunere, obstacolul fiind problemele nesoluționate ale 
intabulării, cel de față fiind intabulată anterior, deci străzile din Chilieni și Coșeni, 
devenind astfel posibilă depunerea acestei oferte până la data de 18 august, termen 
prelungit ulterior, cum am mai spus. Valoarea ofertei este de 3.053.342,15 RON+TVA, 
conținând practic modernizarea sistemului de iluminat public în localitățile Chilieni și 
Coșeni, respectiv extinderea sistemului și pe străzile unde nu s-a realizat până acum, astfel 
am putea să soluționăm iluminatul public a celor două localități aferente în întregime, cu 
cele mai moderne soluții tehnologice, cu respectarea eficienței energetice, ceea ce am 
aprobat anterior după prezentarea domnului viceprimar.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă cineva are vreo întrebare sau observație în legătură cu acest proiect de 
hotărâre. Dacă nu, vă rog să votăm! 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 243/2018. 
 
 DIVERSE:  
 „Și pentru sfârșitul ședinței a rămas punctul Diverse. Dacă cineva are cineva de 
întrebat sau de discutat în cadrul acestuia? Domnul Cochior?” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): ”Atâta aș avea deocamdată, o 
întrebare către doamna viceprimar: în ce fază se află documentația de avizare a lucrărilor 
pentru obiectivul de investiție la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r): ”Care?” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r): „HCL nr. 295/2016... păi, clădirile 
principale, corpul A și B.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r): „Bine... Da, deci 
documentațiile de avizare a lucrărilor pentru obiectivul de investiție pentru clădirea din 
corpul A și B sunt depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, la PNDL, 
așteptăm aprobare ministerială pentru includerea în program a acestui obiectiv de investiție 
împreună cu Colegiul Național ”Székely Mikó”.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 



 

 

frumos. Dacă ar fi și altceva? Dacă nu, atunci mulțumim pentru participare, ședința se 
încheie, vă dorim zile libere plăcute!” 
 
 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 27 septembrie 2018. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  PENTRU SECRETAR 
        Cserey Zoltán-Mihály               Morar Edith 
 
 
 
 


