
 

 

 
 
 
 
Nr. 75/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 30 august 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Debreczeni 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. 1024/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Morar Edith – înlocuitorul secretarului 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele colegilor mei consilieri, reprezentanților presei, precum oaspeții prezenți la 
ședința ordinară de astăzi. Înainte de a începe ședința propriu-zisă, vă rog mai întâi să 
porniți aparatele de vot! Ședința ordinară de astăzi conține 25 de puncte pe Ordinea de zi, 
dorim să vă întrebăm, dacă cineva are ceva de adăugat, de propus în legătură cu Ordinea de 
zi? O rog pe doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit să-și ia cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Mulțumesc frumos. Vreau 
să-i salut și eu pe colegii mei consilieri și pe reprezentanții presei, pe cetățenii interesați. 
Aș dori să retrag de pe Ordinea de zi de astăzi proiectul de hotărâre nr. 1, deoarece, în 
urma lipsei unei decizii guvernamentale nu este gata materialul, aș dori să propun 
includerea punctului D1 în Ordinea de zi privind modificarea desemnării reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dăm cuvântul domnului viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Aș dori și eu să propun 
includerea în Ordinea de zi, la Diverse a următoarelor patru puncte: D2 privind aprobarea 
contractului de încheiat cu firma SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, D3 privind contractul de asociere 
cu Consiliul Județean în scopul organizării Festivalului ”Kürtőskalács - Delicii Dulci”, D4 
privind privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSIIPAR 
SRL și D5 privind vânzarea terenului situat în Lunca Oltului, nr. 14.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Atunci să votăm separat fiecare punct propus pentru Ordinea de zi de astăzi! 
Doamna Rodica Pârvan, poftiți! La Diverse?” 
 (lb.r.): ”Cine mai dorește la Diverse, dacă…? Bine. Mulțumim.” 
 (lb.m.) În primul rând să votăm punctele de pe Ordinea de zi din ședința ordinară 
din data de 28.06.2018… 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Să se întâmple acum, ceea 
ce nu s-a întâmplat de obicei. Am o observație în legătură cu procesul-verbal din data de 
28.06.2018. La punctul nr. 9 al procesului-verbal, unde eu vorbesc despre faptul că vindem 
un teren domnului Patrubán Antal-Levente, figurează expresia potrivit căreia ”el este 
proprietarul terenului”, în locul expresie corecte, care ar fi ”proprietarul imobilului”. Deci 
este proprietarul casei. Vă rog să corectați această eroare din procesul verbal!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Da. 
Atunci, vă rugăm să corectați această eroare! Și atunci vă rog să votați procesul verbal, 
împreună cu această rectificare!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim frumos. Am fost cu toții de acord. L-am votat. Urmează să votăm și 
procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 06.07.2018.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim. Să votăm de asemenea și procesul-verbal al ședinței extraordinare din 
data de 20.07.2018!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, un consilier nu a votat lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Mulțumim. Urmează să votăm și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 
de 08.08.2018.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim frumos. Deci în legătură cu ședința de astăzi, vă rog să votați 
includerea punctului D1 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim. Vă rog să votați includerea punctului D2 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Mulțumim. vă rog să votați includerea punctului D3 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Și vă rugăm votarea punctului D4!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Iar în final, vă rugăm și votarea punctului D5!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Acum să votăm Ordinea de zi în întregime! Mulțumim frumos.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Deci putem începe lucrările ședinței. Să începem cu punctul nr. 2. Punctul nr. 1, 
așa cum s-a menționat anterior, a fost retras.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al 
anului 2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Pe baza celor incluse în 
actul constitutiv al asociației, consiliul executiv a luat decizia în privința cotizației de 
achitat pe semestrul II al anului 2018. Această sumă ar fi de o valoare de 100.000, 00 RON 
pentru Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, care ar fi utilizată pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative. Vă rog să-l susțineți cu votul dumneavoastră!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă aveți ceva de adăugat, întrebat sau opinii în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Dacă nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, un consilier nu a votat lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 244/2018. 



 

 

„Mulțumim frumos.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unei părți din imobilul situat în str. Erege nr. 19 în favoarea Direcţiei de 
Asistenţă Comunitară. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „După cum se știe, direcția 
își desfășoară activitatea la parterul și subsolul imobilului respectiv, iar la etaj funcționează 
cabinete medicale, acest lucru nu a fost clarificat din punct de vedere juridic, nu i-au fost 
atribuite aceste spații, așa că acum soluționăm această problemă și atribuim în folosință 
gratuită în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru prezentare. Dacă cineva are observații în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Dacă nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 245/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
directe a bunurilor imobile, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în 
cartierul Câmpul Frumos nr. 5, Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan 
Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Au sosit două solicitări de 
cumpărare pentru imobilele situate în blocurile din cartierul Câmpul Frumos, am cerut 
evaluarea acestora și unul a fost evaluat la o sumă în valoare de 10.940,00 EUR iar celălalt 
la suma de 9.810,00 EUR, chiriașii nu au restanțe la plata chiriei, deci propunem derularea 
acestei vânzări-cumpărări.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Dacă 
cineva are ceva de adăugat în legătură cu proiectul de hotărâre, vă rog să spuneți, dacă nu, 
vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 246/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie publică a două spaţii cu destinaţia de cabinet medical situate în 
imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Ambele cabinete medicale 
sunt nefolosite și au fost solicitate de asemenea în scopuri medicale, au deschis un cabinet 
de specialitate de cardiologie și propunem concesionarea acestor spații prin licitaţie publică 
cu această destinaţie.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă cineva are ceva de adăugat în legătură cu proiectul de hotărâre, vă rog să 
spuneți, dacă nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 247/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu 
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera Romania” în vederea înfiinţării unei case 
de tip familial. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Consiliul Judeţean 
Covasna și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna au 
solicitat de demult în urmă să le asigurăm un teren în vederea înfiinţării unei case de tip 



 

 

familial pentru îngrijirea copiilor orfani. Am identificat ca urmare la Coșeni de un teren 
având o suprafață de 3.100 m2 care pare să corespundă acestor obiective, unde Fundaţia 
„Sera Romania” ar construi o casă de tip familial. Deci Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe ar contribui la această colaborare cu asigurarea terenului necesar. Deoarece în 
cadrul ședinței comisiei economice responsabilul de sat din Coșeni a semnalizat faptul, că 
există niște întrebări în privința acestei chestiuni din partea unor locatari din Coșeni, am 
invitat reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna, sper că se află în sală, așa că va răspunde în privința aspectelor de conținut cu 
referire la ceea ce se va întâmpla acolo. Noi considerăm acest proiect din partea Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe ca fiind un lucru frumos și de susținut și voi propune 
aprobarea acestuia. Atunci îl rog pe reprezentantul direcţiei să ne prezinte funcțiile 
imobilului de construit.” 
 Doamna SZÁSZ KATALIN-MELINDA - Director adjunct al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna: „Bună ziua! Vă salut și eu cu drag pe 
toți. Mulțumim pentru invitație, respectiv pentru oportunitatea de a prezenta și de a susține 
și noi punctul nostru de vedere. În primul rând aș dori să mă prezint. Mă numesc Szász 
Katalin-Melinda, dețin funcția de director adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna. Mai întâi aș dori să vă spun, că avem 12 case de tip 
familial subordonate direcţiei. Și pe baza unei foarte vechi relații de colaborare cu Fundația 
„Sera Romania”, dorim să înființăm o nouă casă de acest tip împreună, pentru copii din 
cadrul sistemului de protecție al copilului. Aceste case sunt situate atât în mediul urban, cât 
și cel rural, oferind cazare și masă în general pentru 12 copii. Am depus acest proiect de 
hotărâre în colaborare cu Fundaţia „Sera Romania”, pentru că am avut multe proiecte pe 
care le-am putut realiza cu ajutorul acesteia, primind în mare măsură sprijin financiar din 
partea fundației în realizarea proiectelor noastre. Și în cazul acesta este vorba despre acest 
lucru, ne-au oferit sprijinul lor financiar de a construi și amenaja pe cost propriu o casă de 
tip familial de acest gen pentru un număr de 12 copii și am solicitat ajutorul Consiliului 
Local de a identifica un teren în acest scop. Valoarea proiectului este de 250.000 EUR, 
această sumă include construirea, respectiv amenajarea imobilului. Dacă sunt întrebări?” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Dacă 
cineva are observații legate de acest proiect? Să dăm cuvântul responsabilului de sat 
Miklós András pentru a-și exprima opiniile, îndoielile sale în privința acestei investiții!” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS – responsabil sat Coșeni (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Eu aș dori să prezint punctul de vedere al oamenilor din Coșeni în legătură cu 
acest proiect. În urmă cu câteva săptămâni a apărut în ziarul cotidian ”Háromszék” un 
articol, de care ați auzit probabil deja, care prezintă o reacție negativă, deoarece eu 
reprezint locuitorii din Coșeni, responsabilitatea mea este de a vă transmite punctul de 
vedere al oamenilor din Coșeni. Trec direct la subiect, fără s-o iau pe ocolite. Cei din 
Coșeni au o opinie negativă, ca cetățeni ai unui stat membru UE și ca oameni considerăm, 
că și știm că sunt necesare astfel de case, fiind vorba de copii, de tineri. Suntem și noi 
părinți, cei prezenți aici din localitatea Coșeni, noi suntem de părerea, că într-o localitate 
așa de mică ca satul Coșeni nu face bine din punctul de vedere al tinerilor, fiindcă nu este 
vorba de o închisoare, ci o instituție, unde nu sunt copii, ci tineri, care ies în localitate și se 
întâlnesc cu tinerii locali, copii noștri se duc oricum la școală la oraș, învață multe lucruri 
în școală, în afară de acestea învață și multe lucruri negative de la copii, venind acasă, pe 
lângă acestea, cu multe lucruri, eu am senzația, că colegii, care trăiesc la oraș, nu simt, nu 
înțeleg acest aspect, dar eu, care simt pulsul satului, fiind mereu alături de locuitorii 
satului, atât cu părinți, cât și cu copii, înțeleg aceste griji, pe care le au părinții. Acum vă 



 

 

spun o problemă delicată, care va suna incomod poate și pentru doamna directoare. Eu m-
am interesat, fiind o instituție de acest gen la etajul al IV-lea al unui bloc de locuințe din 
cartierul Olt care ar dori în mod rezonabil să se mute la Coșeni, unde trăiesc tineri cu un 
comportament nu foarte bun și umblă prin oraș, se plâng și vecinii din jur, așteptând cu 
nerăbdare mutarea instituției din blocul lor. Nu vreau să vorbesc mult, dar aș dori să spun 
doar atât colegilor mei din oraș, că la Coșeni trăiesc cca. 25-30 de tineri. Dacă mai aducem 
încă 12 de tineri printre aceștia, acum nu vreau să folosesc atribute, ca să îi descriu, tineri, 
acest lucru nu va fi deloc în beneficiul acestei mici comunități. Eu vă rog să reflectați la 
acest aspect înainte de a vota, eu nu am drept de vot, eu doar vă rog în acest sens și vă spun 
că sunt de acord de data aceasta cu opinia locuitorilor din Coșeni. Nu prelungesc mai 
departe discuția, o las pe seama dumneavoastră, aveți dreptul la vot. Vă mulțumesc pentru 
atenția acordată.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Doriți să reacționați la cele spuse?” 
 Doamna SZÁSZ KATALIN-MELINDA - Director adjunct al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna: „Da, dacă îmi permiteți. Vreau să vă 
spun în primul rând că m-a surprins foarte tare această atmosferă ostilă, respectiv 
stigmatizarea față de copii și tinerii din cadrul sistemului de protecție al copilului. Noi nu 
ne-am întâlnit cu așa ceva încă, v-am spus că la nivel județean funcționează deja 12 case. 
Unele dintre ele funcționează în localități mai mici și am fost primiți oriunde cu brațele 
deschise. Deci acesta este prima noastră experiență de acest gen. Ceea ce privește 
expresiile legate de caracteristicile copiilor, trebuie să vă spun, că se poate consulta și 
statisticile în cauză în privința faptului, că dacă luăm în considerare numărul copiilor din 
sistem și le comparăm în privința unui comportament problematic cu procentajul afișat din 
statistici cu copii care sunt crescuți în familie, nu stăm deloc mai rău. Deci la fel cum și 
printre cei crescuți în familie există copii cu un comportament problematic, pot exista și 
printre copii crescuți în sistemul de protecție al copilului. Acest lucru este inevitabil. 
Totodată, ceea ce privește copii din cauza cărora s-au plâns vecinii, trebuie să menționez 
faptul, că acești copii au deja o vârstă mare, sunt tineri, deci se poate întâmpla că până se 
va construi casa și se vor muta copii, acești tineri nu vor fi deja în sistem. Și pentru că ar fi 
vorba de o casă de tip familial situat într-un sat, noi am dori de fapt, ca să vină copii mai 
mici în această casă pentru a participa la activitatea de învățământ de acolo, ca să poată 
frecventa grădinița și școala din localitatea respectivă. În plus, aș dori să menționez, că așa 
cum ați menționat dumneavoastră, această instituție nu este una închisă, nu este o 
închisoare, ci din contra, este chiar foarte deschisă și unul dintre scopurile plasării acestor 
case în mediul rural este de a se integra în mod activ în viața comunității și totodată, copii 
care doresc să joacă un rol în viața comunității, să aibă această posibilitate.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Alte observații? Domnul consilier Bálint Iosif?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a luat mai multe decizii în cadrul altor 
proiecte în privința faptului, că va contribui prin colaborarea cu această fundație la 
soluționarea problemelor. Ieri, în cadrul ședinței de comisie, am fost surprins atunci, când 
responsabilul de sat Miklós András ne-a transmis îngrijorarea sătenilor din Coșeni și atunci 
m-am gândit și eu, că în cazul unor probleme de această natură, înainte de a lua o astfel de 
decizie, ar fi fost mai bine să informăm comunitatea de acolo, despre ce este vorba în 
această decizie, despre ce se va decide de fapt, eu cred, că nici acum nu este prea târziu, ca 
inițiatorul să retragă acest proiect de hotărâre pentru a fi dezbătut la o dată ulterioară, ca să 



 

 

avem timp pentru eliminarea îndoielilor și îngrijorărilor. Eu aș dori de asemenea să țineți 
cont și de faptul, că nu ar fi bine să forțăm opinia sau voința comunităților noștri. Deci ori 
să îi convingem, iar în cazul, în care acest lucru nu este posibil, atunci Municipiul Sfântu 
Gheorghe este atât de bogat și are atâtea posibilități de a oferi un alt loc în acest scop, unde 
inițiativa ar fi primită cu o bucurie mai mare. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Altcineva? O rugăm pe doamna Kondor Ágota!” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul 
acordat. Eu am ascultat puțin surprinsă prezentarea responsabilului de sat al comunității 
din Coșeni, Miklós András și sunt de acord cu doamna directoare că această surprindere se 
datorează și faptului, că este poate prima oară când o comunitate își exprimă dezacordul 
față de ajutorul acordat unor copii aflați în situație dezavantajoasă din punct de vedere 
social, fiind dreptul și obligația noastră, ca comunitate, ca societate de a susține oamenii cu 
soartă grea, care pot fi la rândul lor copii, orfani, bătrâni. În urma activității mele de 
voluntariat, pot observa viața cotidiană a instituțiilor de plasament al sistemului de 
protecție al copilului, fiind un specialist calificat în sănătatea psihicului uman și pot să vă 
spun faptul, că colegii din sistem își desfășoară o activitate de calitate și fie să vorbim 
despre localitatea Merișor, fie de Ilieni, în privința atmosferei caselor sau a vieții, a 
activității copiilor din casele de tip familial din aceste două localități, trebuie să vă spun, că 
pot să ofere într-adevăr un cămin de tip familial pentru acești copii, care au ajuns în mod 
involuntar să aibă o astfel de soartă. Nu ei și-au ales această soartă și în opinia mea este 
datoria noastră de a îmbunătăți această situație. Fie pentru că i-au decedat părinții, fie 
pentru că nu sunt în stare să îi îngrijească. Pe baza experiențelor mele ca profesor și 
director școlar vă spun, că acei copii care vin la școală dintr-un centru de plasament nu 
diferă cu nimic de ceilalți copii, doar cu faptul că necesită poate mai multă atenție și 
îngrijire, au nevoie de mai multă iubire, mai multă susținere și acceptare, dar sunt și ei 
copii. Pe mine mă surprinde faptul, că acești copii sunt priviți ca niște criminali mici, nu 
înțeleg această prejudecată, poate sunt și supărată acum, dar încerc să-mi controlez 
emoțiile, însă mă surprinde că acești copii care au ajuns în sistemul de protecție al copilului 
sunt considerați de mici ca fiind niște mici criminali. Deci am de confruntat foarte rar, 
sincer cu o astfel de stigmatizare, prejudecată. Dacă mă gândesc la faptul, că acești copii ar 
avea nevoie să fie primiți cu iubire și să fie ajutați în procesul de integrare, bineînțeles, 
alături de specialiști, atunci îmi ridic din acest punct de vedere întrebarea, potrivit căreia, 
având teamă pentru acești copii, nu pentru sat, dacă merită să fie introduși într-un sat cu 
această mentalitate 12 copii? Rămân cu această întrebare. Și ar fi foarte curioasă, auzind 
această dezbatere, ce articol ar publica călugărul Böjte Csaba? Rămân cu aceste două 
întrebări. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Doamna Pârvan Rodica?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumesc. Nu mi s-a întâmplat de 
foarte multe ori să nu știu cum să dau votul acestui  proiect. Partea din mine de educator de 
40 de ani spune, că trebuie să facem totul pentru a educa copii, iar cealaltă parte îmi spune, 
să respectăm și voința locuitorilor localității Coșeni. Deci undeva pe la mijloc, nu știu, încă 
nu sunt decisă cum voi da votul, dar nu asta este important. Am avut înainte comisie 
socială și acum mă gândesc ca la o prelungire a problemei pe care am spus-o la comisia 
socială, că dumneavoastră ați zis, că sunt 12 astfel de locuri, că nu-mi palce să zic locații, 
că numai tâmpiții zic ”locații”. Sunt 12 astfel de locuri, în care funcționează astfel de case. 
Eu sunt membru în comisia socială și mă gândesc, că de ani de zile... sunt la 5-lea mandat 



 

 

și habar n-am că funcționează în județ astfel de locuri. 12 astfel de case ale acestei fundații 
sau asociații sau ce este, direcție. Poate că este și o carență a dumneavoastră, lipsă, că nu 
prea s-a popularizat în presa locală. Eu citesc zilnic ziarul local și n-am citit că există astfel 
de case, decât cele pe care le știu din relatările elevilor sau din cunoașterea elevilor, care 
frecventează școala, și vin din acele case, în special de la strada Borvíz. Nu vreau să vă 
spun, ce povești vin de acolo. Cred că nu-i același lucru. Și atunci cum pot să pretind că eu 
sunt membru al comisiei sociale la Consiliul Local Sfântu Gheorghe și să cer cuvântul, 
când eu nu știu de existența acestor locuri. Și acum spuneți că nu-i același lucru. Poate că 
acei copii fac și lucruri bune. Poate că eu vroiam să mă duc. Am acum o sacoșă de haine și 
n-am cui să-i dau. Le-am tot plimbat la țară, nu le vor la țară, le-am adus înapoi să le pun în 
cutiile aceia, care sunt de la Caritas, țiganii sunt acolo și își bagă copii mici acolo și scot 
hainele de acolo și le aruncă, nu știu ce să fac cu ele, poate că ar prinde bine cuiva. Deci nu 
cunoaștem de existența acestora, ce fac acești copii, cine sunt. Ar fi niște întrebări, pe care 
ar trebui să le știm, precum care sunt criteriile de selectare a lor, că se confundă aceste case 
cu mici case de corecție, dacă mă uit bine la ceea ce a prezentat colegul nostru. Care este 
limita de vârstă a celor care sunt scoși acolo? Cum se asigură supravegherea lor? Că dacă 
supravegherea lor e asigurată de Poliția Locală, atunci eu voi vota „Nu” și voi fi alături de 
colegul nostru, având în vedere că Poliția Locală nu știe decât amenzi să dea, pentru că lași 
mașina acolo unde nu trebuie. Și o să revin, că mai am la Diverse, tot o prietenie cu Poliția 
Locală. Deci nu cunoaștem, care este situația, noi, care suntem aici și eu, care sunt membru 
al comisiei sociale, mi-e rușine, să spun acest lucru. Și acum spuneți, că acei oameni din 
Coșeni nu știu să înțeleagă dintr-o propoziție despre ce este vorba. E normal. Satul e 
invadat. Eu îmi petrec vara într-o comună, un sat din județul Brașov și mă îngrozesc, ce 
văd acolo. Nu mai e sat. Nici sat, nici oraș. E un amalgam de nebunie ce se întâmplă acolo. 
Unde-i satul de altădată? Deci eu dau dreptate locuitorilor de acolo, care se tem de 
influențele, dar în același timp, ca educator mă simt dator să facem ceva pentru acești 
copii. Ca să-i integrăm. Numai cum să-i integrăm aceștia, dacă le scoatem afară și o punem 
în fața instituției? Băieții se apucă de furat și fetele de ”prestat”. Asta este concluzia. Nu? 
Și atunci? Pentru că nu au finalitate aceste activități. Îi ținem acolo până când împlinesc 18 
ani, gata, sunt liberi și atunci ce să facă? Trebuie să-și asigure cumva existența. Iar noi 
plecăm acasă, bine mersi. Deci iată, că sunt niște lucruri, pe care locuitorii din Coșeni ar 
trebui să știe, cineva să le dezbată și cu ei. Deci sunt undeva la mijloc. Nici nu știu cum să 
votez la acest proiect. Dar v-am spus și repet, dumneavoastră ar fi trebuit să popularizați 
activitățile acestea 12 case sau poate sunt 11. Să aibă lumea habar, că aceste case există și 
acolo se fac și lucruri bune, nu numai ce știe ce se face acolo. Că eu vă spun că, noi, la 
Brâncuși am avut elevi de acolo, de la centrul din strada Borvíz. Ce poveste am eu de 
acolo... Să ferească Dumnezeu. Nu am vrut să popularizez. Am avut elevi, care mi-au spus, 
și chiar nu cred că au mințit. Știți, și dormiți totuși bine noaptea. Eu nu am dormit bine. 
Consider că nu pot fi adevărate acele lucruri. Elevi, care erau învățați de cei mari cum să 
facă la Brașov, nu la Sfântu Gheorghe, că aici îi cunoștea lumea, cum să facă pe cerșetorii 
și se transformau în câteva secunde și își încordau articulațiile, și deveneau cerșetori prin 
fizionomie, se aplecau, le tremura mâna, și se duceau la Brașov și cerșeau, nimeni nu 
întreba unde sunt ș.a.m.d... Asta un exemplu, cel frumos să zic așa. Iar dincolo de astea mai 
sunt și orgiile, pur și simplu ce se întâmpla acolo. Supraveghetorii probabil, că nu au bani, 
sau nici nu existau supraveghetori acolo, decât cu numele, ș.a.m.d.. Deci sunt foarte multe 
lucruri, care ar trebui puse la punct, de aceea, încă odată, ar trebui să popularizați, să nu 
fim așa de indignați. Sigur, facem operații, că stă bine la populație, mâine apare în ziar că 
uite au votat împotrivă, sau pentru, sunt împotriva copiilor cei care votează împotrivă. 



 

 

Problema are implicații educaționale mult mai profunde. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Răspunsul doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Nu aș dori să împiedic pe 
nimeni să vorbească, însă eu vă propun să scoatem acest punct de pe Ordinea de zi a 
ședinței de astăzi și fie să explicăm mai bine locuitorilor despre ce este vorba, fie să 
căutăm, așa cum a zis și doamna directoare, un loc mai receptiv pentru acești copii. Sunt 
foarte surprinsă de comunitatea satului, vă spun și eu că mi-e rușine.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Deci 
doamna viceprimar a propus scoaterea acestui punct de pe Ordinea de zi a ședinței de 
astăzi și eventual la o altă dată, când se potolesc tensiunile, se poate include din nou în 
Ordinea de zi, de altfel, pe baza celor spuse, sunt și eu de părere, că am fost de acord mai 
ales cu cele spuse de domnul consilier Bálint József, că ar fi necesară deplasarea 
specialiștilor de la Protecția Copilului la Coșeni, chiar de 2-3 ori sau de mai multe ori, de 
câte ori ar fi necesar, în scopul unei întruniri de sat pentru a elimina temerile și îngrijorarea 
comunității din Coșeni în privința înființării aceste instituții sociale în localitatea 
respectivă.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Propun ca să votăm în 
privința scoaterii acestui punct de pe Ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Atunci vă 
rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Am aprobat în unanimitate scoaterea acestui punct de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenurile 
alăturate. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Este vorba de o procedură 
obișnuită. Două contracte, care se referă de fapt la intrarea către locuințe, spații comerciale, 
solicităm prelungirea acestora până la 2023, deci pentru o perioadă de 3 ani, la un preț 
anual de 5 EUR pe m2, vă rog să susțineți proiectul.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă cineva are ceva de adăugat în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog 
să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 248/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unor 
terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Se depun din ce în ce mai 
multe solicitări la firma SEPSIIPAR SRL privind închirierea unor terenuri, deoarece aceste 
terenuri nu sunt partajate, efectuăm aceste dezlipiri în raport cu solicitările primite. Această 
lucrare a fost efectuată acum de topografi în legătură cu șase solicitări, solicit în acest sens 
aprobarea dumneavoastră cu dezlipirea terenurilor, în vederea lansării unei proceduri 
competitive de atribuire a contractelor.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă aveți ceva de menționat în acest sens? Dacă nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 249/2018. 



 

 

 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de concesiune nr. 4016/2012 încheiat cu URBAN-LOCATO SRL. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Firma URBAN-LOCATO 
SRL se ocupă cu acele contracte puține de încălzire centralizată din Municipiul Sfântu 
Gheorghe care funcționează în blocurile de locuințe sociale, în blocurile de locuință 
construite prin ANL, respectiv în unele instituții publice, legea impune măsurarea energiei 
termice furnizată prin încălzire centralizată cu ajutorul unor dispozitive de contorizare a 
energiei termice, pe care le-am achiziționat din investiția primăriei și acum prin lărgirea 
listei de patrimoniu al contractului de concesiune le predăm firmei URBAN-LOCATO 
SRL.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
”Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 250/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Pe baza cifrelor de afaceri 
ale firmei SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe pe exercițiul financiar 2018, în 
primul semestru a avut loc deja o majorare al capitalului social, ca completare a acesteia, în 
vederea realizării contului de încasări necesar pentru bugetul aprobat al întreprinderii, este 
necesară majorarea capitalului social pe semestrul II cu o sumă în valoare de 1.450.000,00 
RON. Vă rog să aprobați proiectul de hotărâre!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 251/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării 
capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Acest proiect de hotărâre 
este parte integrată a aceluiași subiect, deoarece în cadrul firmei SEPSI REKREATÍV S.A 
figurează ca acționar minoritar firma URBAN-LOCATO SRL. Majorarea capitalului social 
al acestei firme trebuie aprobată prin AGA, în scopul acesta aprobăm acum mandatarea 
reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 3 abțineri (Bálint Iosif, Cochior Andrei, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 252/2018. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 
2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Firma URBAN-LOCATO 
S.R.L. a încheiat un contract de închiriere cu firma SEPSIIPAR S.R.L. având ca obiect 



 

 

utilizarea unei hale industriale situate într-un parc industrial, unde se va efectua printre 
altele producția decorurilor teatrale, respectiv se va executa lucrări cu utilajele respective, 
ceea ce va influența bugetul anual al firmei, va avea de plătit taxă de concesiune, respectiv 
amenajarea halei, întocmirea planului lucrărilor, astfel încât se solicită modificarea 
bugetului al firmei URBAN LOCATO S.R.L. atât în conturi de plăți, cât și în cel de 
încasări cu suma de 45.000,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați! 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 abținere (Cochior Andrei), 1 consilier nu a votat 
lipsind din sală (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 253/2018. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Captarea animalelor 
nesupravegheate din Municipiul Sfântu Gheorghe se efectuează în raport cu posibilitățile 
Direcției de Gospodărire Comunală și a Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public. 
Bineînțeles acest lucru este limitat datorită faptului că această instituție are de asumat și 
alte sarcini, nu poate să desfășoare în mod continuu activitatea de captare a animalelor, 
bineînțeles, că ar fi nevoie de această activitate în mult mai mare măsură, însă, cum am 
menționat mai sus, o desfășurăm conform posibilităților noștri, dar nu dispunem nici de 
posibilitate de depozitare, nu prea avem soluții nici perioada de după expirarea termenului 
în care se decide, dacă vor fi răscumpărate aceste animale sau cum se va decide soarta 
acestora, în schimb, am observat, că taxa de răscumpărare este plătită în cele mai multe 
cazuri, deci nu vedem rostul captării animalelor comunitare pentru ca aceste animale să 
ajungă ulterior, după încasarea taxei de răscumpărare, în spațiile publice. Ca urmare 
Direcția de Gospodărire Comunală și Poliția Locală din Municipiul Sfântu Gheorghe au 
propus majorarea taxelor de răscumpărare. Astfel, în cazul cailor și vacilor taxa de 
răscumpărare în valoare de 1.000,00 RON, se va majora la 2.500,00 RON iar în cazul 
porcilor suma actuală de 500,00 RON se va mări la 1.000,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 13? Dacă nu, 
vă rog să votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 254/2018. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea 
Contractului de delegare nr. 23/2009. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Acest mandat se referă la 
modificarea contractului de mandat încheiat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUACOV” între Municipiul Sfântu Gheorghe și GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.A. 
pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în cursul ciclului de 
finanțare UE s-a realizat investiția în Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de 
apă și apă uzată în județul Covasna” în cadrul căreia am modernizat în întregime și stația 
de epurare a apei uzate a Municipiului Sfântu Gheorghe, urmează predarea proprietăților 
acesteia pentru furnizor, bineînțeles din nou prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 



 

 

”AQUACOV”, completând cu aceasta lista de patrimoniu din anexa contractului de 
mandat.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 255/2018. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, 
str. Armata Română nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Firma Autoliv dorește să-și 
extindă activitatea, a planificat construirea unei hale noi, însă trebuie proiectat Planul 
Urbanistic Zonal, deoarece cel actual nu conține funcții de circulație și parcare, ca urmare a 
prezentat planul acestei extinderi, vă rog să-l susțineți prin votul dumneavoastră!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 15? Dacă 
nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 256/2018. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Avem posibilitatea în 
cadrul Axei 4.4. al Programului Operațional Regional de a construi și de a renova 
grădinițe, acesta ar fi prima dintre cele patru intervenții planificate, pe care putem depune 
acum, trebuie să depunem și celelalte trei în cursul anului curent, s-a finalizat documentația 
extinderii și renovării grădiniței, valoarea totală de investiție este o sumă în valoare de 
1.853.567,14 RON.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 257/2018. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la modificarea 
H.C.L. 261/2016 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor 
de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Trebuie să folosesc 
expresia nostimă că cred în ”puterea creatoare a cuvântului” în sensul, că cât mai mult 
vorbim despre această înscriere în programul local privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, cu atât va crește șansa de a avea loc prima înscriere de 
acest gen, acest program nu mai funcționează practic în Municipiul Sfântu Gheorghe 
începând cu anul 2011, în anul 2016 primăria a introdus deja o simplificare a condițiilor, 
însă nici de atunci nu s-a întâmplat nimic, în prezent este posibilă chiar depunerea unei 
ofertări în două direcții atât prin Programul Național, cât și prin Programul Operațional 
Regional și se pare că în Asociația de Proprietari Central 15 există o scânteie privind 



 

 

depunerea unei solicitări în acest sens la primărie. În scopul acesta dorim să introducem 
încă o simplificare, în anul 2016 am zis, că este nevoie de o contribuție în valoare de 300 
RON ca primăria să-și asume depunerea unei ofertări de acest gen, însă legislația a fost 
completată între timp în sensul că primăria are dreptul de a prelua întreaga sumă a 
cheltuielilor de proiectare, de aceea propunem eliminarea acestei contribuții de 300 RON 
din condiții. Bineînțeles, acordul a cel puțin 2/3 din numărul locatarilor și celelalte condiții 
vor rămâne în vigoare, respectiv asumarea faptului, că se va plăti partea aferentă, în cazul 
unei ofertări reușite și în cazul încheierii contractului cu constructorul respectiv.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 258/2018. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între Județul 
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația ”Clubul Sportiv Sepsi – SIC.” 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Suma contractuală nu s-ar 
modifica, ci se modifică cifrele în cadrul sumei, printre diferitele titluri bugetare, deci nu 
va influența, ca atare, situația financiară a municipiului, vă rog să susțineți proiectul!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 259/2018. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. 
nr. 219/2018 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu 
Gheorghe, TEGA S.A. și PAUMY MED VET S.R.L. în vederea realizării unei campanii 
de sterilizare gratuite pentru câinii fără stăpâni din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Aș dori să corectez, este 
vorba de anularea acesteia, am aprobat-o, TEGA S.A. a deplasat la fața locului, însă 
angajații firmei nu au rezistat mediului specific al cartierului Örkő, au fugit de fapt, nu am 
avut cu cine să încheiem contractul aprobat, ca urmare solicităm anularea acestuia.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu sterilizarea câinilor? Dacă nu, vă 
rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 260/2018. 
 PUNCTUL XX 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 și Asociația Economiștilor Maghiari din România, Filiala Covasna în 
vederea organizării în Municipiul Sfântu Gheorghe a celei de a 27-a ediție a Conferinței 
Anuale a Economiștilor Maghiari cu tema ”Competitivitate 2020”. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Bugetul total al conferinței 
este de 80.192,00 RON și propunem finanțarea acesteia cu o sumă în valoare de 10.000, 00 



 

 

RON, cealaltă parte a sumei trebuie asigurată de asociație, evenimentul va avea loc în 
perioada 05 – 07 octombrie, tema s-a menționat mai sus, așa că nu voi intra în detalii în 
acest sens.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 abținere (Pârvan Rodica), 2 consilieri nu au votat 
lipsind din sală (Sztakics Éva-Judit, Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 261/2018. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația „Turul Madár” în vederea realizării 
programului Sepsi Mobility organizat cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Asociația „Turul Madár” 
pe data de 22 septembrie, cu ocazia zilei Mobilității Europene dorește organizarea unei 
campanii în piața orașului, vă rog să aprobați în acest scop asigurarea pieței și câteva 
obiecte logistice!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 abținere (Pârvan Rodica), 1 consilier nu au votat 
lipsind din sală (Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 262/2018. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară pentru angajații din Complexul “Zathureczky Berta”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Modificarea Codului 
Muncii atrage după sine acest proiect de hotărâre, cum se cunoaște, în centru sunt trei 
unități, Căminul de Bătrâni, Centrul Respiro, respectiv activitatea centrului de zi.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu Complexul “Zathureczky Berta”? 
Dacă nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 263/2018. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2018. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În cazul modificării taxelor 
lunare de întreținere în Complexul “Zathureczky Berta”, acestea trebuie aprobate de către 
Consiliul Local. Potrivit propunerii actuale, taxa de îngrijire a persoanelor cu capacitate de 
autoîngrijire redusă va fi de 2.461,00 RON pe lună, respectiv a taxelor de îngrijire a 
persoanelor care au nevoie de îngrijire medicală ar fi de 2.596,00 RON, taxa zilnică de 
plătit în cazul Centrului Respiro este de 80,00 RON și 20,00 RON ar fi taxa zilnică în cazul 
centrului de zi. În cazul rezidenților în vârstă, legea prevede o contribuție aferentă maximă 
de 60% din valoarea totală a pensiei, conducătorii Căminului trebuie astfel să convingă 
membrii de familie a persoanelor vârstnice să contribuie la costurile de îngrijire, iar în 
cazul în care cheltuielile totale nu sunt acoperite din aceste două contribuții, atunci această 
diferență trebuie să fie asumată de către Consiliul Local și tabelul anexat conține separat 
valorile cu care trebuie să contribuim la plata taxelor unor rezidenți vârstnici din căminul 



 

 

respectiv.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
”Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 264/2018. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru luna 
următoare.  
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Președintele de ședință a lunii următoare va fi domnul Debreczeni László. Iar în lipsa 
dânsului va fi înlocuit de domnul consilier Gheorghe Ion. Vă rog să votăm!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 265/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Acest proiect de hotărâre 
conține două modificări, deoarece s-a redus numărul membrilor Consiliului de 
administrație din Liceul Economic Administrativ Berde Áron, desemnată în fiecare an de 
Inspectoratul Școlar, astfel încât din cei 2 consilieri locali, va rămâne doar o singură 
persoană, pe baza unei înțelegeri va rămâne doar domnul Csatlós László, respectiv în 
Școala Gimnazială ”Néri Szent Fülop” membrii conducerii Consiliului de administrație vor 
fi Fisclher Ferenc și Kondor Ágota.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 266/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea 
contractului pentru Reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe 
raza Municipiului Sfântu Gheorghe, către societatea SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL. Prezintă 
domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Dorim să încheiem acest 
contract cu firma noastră recent înființată și deja înregistrată, aflată în stare de funcționare, 
este vorba de un caz special fără procedură de atribuire, acest lucru fiind posibil din punct 
de vedere juridic, firma fiind pe deplin în posesia noastră și va lucra în totalitate pentru 
primărie. Deocamdată ar efectua lucrări care pot fi efectuate în lipsa echipamentului, este 
vorba de lucrări de reparații a trotuarelor, iar mehanismul ar arăta în felul următor: firma va 
propune un preț pentru lucrările respective, pe baza unei dispoziții de primar se va constitui 
o comisie de negociere a prețului și în cazul în care va accepta prețurile propuse, aceștia 
vor face parte integrantă al contractului, apoi Direcției de Gospodărire Comunală va 
asigura comenzi care, înmulțite cu prețurile unitare ale firmei SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, vor 
rezulta încasările acesteia. Anexa actuală al contractului include aceste aspecte, la care am 
propus inițiative de modificare la ședința Comisiei Juridice, față de materialele pe care ați 
primit, aceste inițiative de modificare fiind necesare pentru o funcționare corespunzătoare, 



 

 

așa că le voi depune acum în scris și îl rog pe domnul președinte să supună la vot acestea. 
Deci sunt șase inițiative de modificare. Le citesc pe rând în limba română. Deci la articolul 
2.3 al contractului propun următoarea modificare: ”Prețurile unitare sunt cele prevăzute în 
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. _____/2018” – se va numerota Hotărârea. Deci aceasta ar fi 
prima inițiativă de modificare. Apoi ar urma cea a doua la articolul 3.1 al contractului: 
”Durata prezentului contract este de 2 ani”. Inițiativa nr. 3 la articolul 9.1 alin. 1 care sună 
în felul următor: ”Executantul are obligația de a începe lucrările în maxim 2 zile de la 
primirea ordinului de începere a lucrărilor”, inițiativa de modificare nr. 4 propune 
eliminarea alineatului 2 de la articolul 9.1 al contractului, la alineatul 5 din articolul 12.1 se 
propune următorul text: ”Pentru lucrările de întreținere curentă perioadă de garanție de 12 
luni – vă spun în paranteză, contractul conținând 12 luni, deci solicităm o perioadă de 
garanție de un an pentru lucrările efectuate. Iar propun ca modificarea nr. 6 la articolul 
19.1, să sune astfel: ”Documentele prezentului contract sunt: a) caietul de sarcini; b) 
propunerea tehnică și c) graficul de execuție.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 267/2018. 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Am 
aprobat în unanimitate…Da. Deci am aprobat împreună cu modificare. Acest lucru se va 
trece în procesul verbal.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și 
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna în vederea desfăşurării „Festivalului 
Deliciilor Dulci” - „Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja”- ediţia a II-a. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Deci Festivalul 
”Kürtőskalács - Delicii Dulci” este din nou actual, va fi organizată în weekendul următor. 
La solicitarea Consiliului Județean vom contribui prin închirierea centrului ca spațiu 
public, prin asigurarea accesului la curent electric în diferitele locații ale evenimentului, 
prin asigurarea apei potabile, două căsuțe de lemn, elemente de grajd, pardoseală și treaptă, 
respectiv prin colaborarea Poliției Locale. Despre acesta este vorba în proiectul de 
hotărâre.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă sunt opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Sztakics 
Éva-Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 268/2018. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
nr. 168/2016 privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan 
Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În Adunarea Generală a 
Acționarilor SEPSIIPAR SRL am fost reprezentați de colegii noștri domnii Debreczeni 
László și Miklós Zoltán, domnul Miklós Zoltán a renunțat și ca urmare va rămână un loc 
liber în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSIIPAR SRL, avem de desemnat o persoană 
pentru acesta.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Deci după 
aceștia îl rugăm pe domnul Miklós Zoltán, să-și exprime opinia sa eventuală în legătură cu 
acest proiect de hotărâre.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Doresc să desemnez o persoană pe 
care îl propun să-mi preia locul în această adunare, propunerea fracțiunii este pentru 
domnul Csatlós László. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Deci dânsul se propune domnul Csatlós László, să votați atunci în această 
privință!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Da, să aprobăm și proiectul de hotărâre D4!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 269/2018. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaţie publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca 
Oltului nr. 14, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Prin aprobarea acestei 
Hotărâre putem pune punctul pe o poveste lungă de aproape de un an de zile, în toamna 
anului 2017, primăria a fost contactată de firma PRIME KAPITAL SRL cu oferta de a 
cumpăra terenul de o suprafață aproximativă de 2 hectare situat în strada respectivă, care a 
făcut parte integrantă al capitalului social al firmei noastre MULTI TRANS SRL din 
Sfântu Gheorghe, a și propus o sumă și Comisia Economică a luat decizia pe data de 9 
noiembrie, de a oferi pentru vânzare prin licitație publică deschisă pentru o sumă mai mare, 
respectiv de 78 EUR pe m2, după ce, ulterior micșorării capitalului social al firmei MULTI 
TRANS SRL, terenul va intra în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, acest 
lucru s-a întâmplat, imobilul a fost re-evaluat în cursul ședinței Consiliului Local trecute, 
inclusiv clădirile situate pe acesta, este vorba de un teren de o suprafață totală de 19.209 
m2, respectiv de 2 clădiri de o suprafață de 213m2 și 53m2, valoarea totală a acestora, 
bineînțeles la prețul aprobat de Comisia Economică în luna noiembrie 2017, este de 
1.547.402,00 EUR plus TVA. Propunem deschiderea licitației cu acest preț inițial, alături 
de regulamentul de licitație anexat. Considerăm, că Municipiul Sfântu Gheorghe are 
nevoie de această încasare, chiar la un preț mai mare decât acesta, așa că vă rog să-l 
susțineți prin votul dumneavoastră!” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Dacă sunt 
opinii sau întrebări în legătură cu acest proiect D5? Dacă nu, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 270/2018. 
 
 DIVERSE:  
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Și atunci 
urmează punctul Diverse, până acum s-a înscris domnul Cochior Andrei. Doar o singură 
persoană, domnul Cochior Andrei? Doamna Rodica Pârvan,vă rog.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumesc. Am crezut că aveți 
ceva cu mine astăzi, nu vreți să mă vedeți. A fost o glumă. Am trei probleme punctuale. De 
la Fundația Culturală ”Mihai Viteazul” doamna președinte Peligrad Maria mi-a înmânat o 
adresă, care este emisă pe data de 10.07. iar dânsa a avut o semnare de primire pe 06.08., 
deci este o diferență de o lună de zile. Face o lună de zile o adresă de aici până la Casa cu 



 

 

Arcade, dar în sfârșit, e posibil orice. O adresă în care fundația, care are sediul în Casa cu 
Arcade, a fost atenționată în sensul, că la sfârșitul anului 2018 se va demara executarea 
lucrărilor de reabilitare și modernizare al Muzeului Național Secuiesc, așa, care are intenția 
de a găzdui instituția în incinta Casei cu Arcade până la executarea lucrărilor. Prin prezenta 
vă solicităm ca până la 01.10. să eliberați spațiul ocupat din clădirea Casă cu Arcade situat 
în Piața Libertății nr. 7. Acum întrebarea care se pune este, dacă este un termen estimativ 
de…am înțeles că încep lucrările la sfârșitul anului, ceea ce poate să însemne luna 
decembrie, luna noiembrie, semestrul IV, deci termenul e foarte ambiguu. Dacă este un 
termen estimativ de desfășurare a lucrărilor? De asemenea, dacă se vor putea reîntoarce 
după finalizarea lucrărilor în sediul respectiv, sau e un moment de a elimina de acolo 
sediile asociaților și fundațiilor? Și dacă a gândit Consiliul Local la un alt loc? Nu vreau să 
folosesc expresia de ”locație” pentru că este imbecilă această ”locație”, care înseamnă 
chirie, nu loc. Dar ăștia, care nu cunosc limba română, zic ”locație”, dar ”locație” este 
complet greșit, înseamnă chirie. Deci pe care eu nu-l folosesc. Deci dacă există un alt loc, 
în care această asociații și fundații ar putea să funcționeze sau fiecare își duce acasă 
asociația sau fundația? Deci asta ar fi prima problemă cu trei întrebări. A doua problemă: 
locuitorii din zona centrală, din blocul 3, care are ”n” scări întreabă care este stadiul 
proiectului de înfrumusețare a blocurilor din zona centrală, promis? Și a treia problemă: 
Domnu viceprimar, v-am rugat tare mult de o roabă de nisip, dar nu vreți să ne trimiteți 
roaba în părculețul nostru de copii. A venit la mine un nene care a cosit iarba de acolo și a 
zis că dacă crește iarba, nu e nisip. Deci au cosit acolo băieții aceia și vă rugăm totuși, că 
văd că vara încă se mai prelungește, dacă nu ne uitați să ne trimiteți roaba de nisip promisă. 
Știu, că e o problemă cu descărcarea, pentru că sunt foarte multe mașini acolo în zonă, dar 
cu niște afișe cum a fost și la încercuirile cu alte ocazii, poate se poate realiza proiectul. Vă 
mulțumesc frumos. 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Doamna viceprimar răspunde la aceste întrebări.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci la prima întrebare. În 
ceea ce privește Casa cu Arcade, asociațiile și fundațiile stau în comodat cred că de mai 
mult de 10 ani. Contractul lor a fost încheiat pe un an, cu posibilitate de prelungire. S-a tot 
prelungit tardiv, nu tardiv tacit. Având în vedere faptul că Muzeul Național Secuiesc are să 
intre în reabilitare nu știm când, pentru că precum ați citit din presă, că din păcate nu s-a 
găsit deocamdată proiectanții constructori. Deci achiziția publică probabil se va repeta. Eu 
consider ca în funcție de încheiere al contractului se poate modifica. Acum noi nu putem 
preciza data exactă. Având în vedere că legislația actuală nu mai permite să acordăm în 
comodat spații din domeniul public al orașului asociațiilor și fundațiilor, ci numai 
asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, singura soluție este ca dacă identificăm spații 
prin licitație publică, să închirieze. Dacă identificăm. Acum nu pot să spun, că am 
identificat, pentru că nu. Eu aș sugera să încerce să caute, pe cât posibil, asociațiile și 
fundațiile, acele patru sau cinci, care mai sunt încă, că au fost zece, dar sunt mai puține 
acum. Cum au găsit și ceilalți, aș propune, cel mai sigur ar fi.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Urmează…” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Aș răspunde la întrebările 2 
și 3 a doamnei Pârvan. Legat de nisip, cred că ar trebui să aduc eu cu sacul, pentru că se 
pare că asta este capacitatea mea de organizare, ca am încercat să organizez, dar n-am 
reușit, dar o să duc eu cu sacul până la urmă, să fie o surpriză în ce zi. Atunci vă sun 
înainte și cărăm împreună. Legat de programul de înfrumusețare, eu cred, că acum este în 



 

 

ograda Asociației de Proprietari, pentru că ar trebui să găsească o firmă, care face. Fiindcă 
noi am făcut calculele estimative, n-a fost un succes total, oamenii nu au înțeles că este un 
calcul estimativ, au crezut, că atâta costă în realitate. Le-am zis că nu atâta costă, trebuie 
găsita firma ”F” care efectiv face lucrarea și ei vor da oferta, care este definitivă. Dar aici 
este în ograda Asociațiilor de Proprietari, este în deficiență, este o problemă, să zicem, 
tehnică la început, fiindcă ar trebui să se facă o expertiză înainte de a se începe lucrările 
efective și din cei trei experți care au dreptul să facă acest lucru din păcate unul, domnul 
inginer decedat Biró săptămâna trecută, deci sunt două care pot să facă această expertiză 
tehnică, deci următorul pas va trebui să-l facă Asociația de Proprietari…Sau primăria va 
trebui să forțeze nota, care nu este indicat să facem să ne certăm cu locatarii să facem noi și 
să încercăm să recuperăm banii. Na. O să avem o discuție, am fost și eu în concediu, între 
timp nu m-a căutat domnul președinte de la asociație, dar o să am o discuție la începutul 
săptămânii viitoare cu dânsul, ca să vedem următorul pas.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Urmează domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Îndeplinindu-
mi obligația mea legală, asemenea anilor precedenți, aș dori să prezint pe scurt Consiliului 
Local activitatea din anul anterior, 2017 a Asociației Sportive ”Sepsi Sic”. În anul 
calendaristic 2017 asociația a primit de la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe un 
suport financiar în valoare de 660.000,00 RON sub formă de cotizație, iar suma de 
402.000,00 RON ca program de finanțare. Ceea ce privește rezultatele sportive, în anul 
2017 asociația a fost interesat în două sezoane de campionat, deoarece așa cum știm, anul 
calendaristic și calendarul competitiv nu corespund, de aceea în primăvara anului 2007, 
echipele asociației au fost interesați în a doua parte al anului competitiv 2016-2017 și în 
toamna anului 2017 în prima parte al anului competitiv 2017-2018. Considerăm că am 
obținut rezultate sportive bune, fiindcă în anul 2017 am reușit pentru a două oară câștigarea 
aurului de campion, se spune că este mult mai ușor să apărăm un titlu de campion, decât 
să-l câștigăm. Am reușit să-l apărăm în anul 2017 și acum, în mijlocul anului 2018, putem 
afirma faptul, că am reușit să-l apărăm și pentru a doua oară, iar anul acesta, în primăvară 
echipa a devenit campion și pentru a treia oară. În cadrul Cupei Române, din păcate în 
primăvara anului 2017 nu am fost excepționali, am pierdut rezultatul anterior, am fost 
eliminați, nu am reușit s-o câștigăm, însă am reușit anul acesta, așa că anul acesta câștigăm 
deja pentru a treia oară și Cupa Română. În toamna anului 2017 ne-am mutat într-o clădire 
nouă, după predarea Arenei Sepsi, Asociația ”Sepsi Sic” și-a mutat practic întreaga sa 
activitate și am reușit inaugurarea acesteia, fiindcă în toamna anului 2017 ne-am înscris la 
competițiile europene, în care am ajuns până la a 16-lea semifinală, am trecut practic peste 
grupă, apoi am fost eliminați în etapa individuală de către Olympiakos Grecia. În toamna 
anului 2017 a început campionatul din anul curent și cum am zis, mă repet, am câștigat 
ulterior acest campionat. Am fost atenți la educația tinerilor, am antrenat echipă din Liga 2, 
în scopul ca acei sportivi juniori și acei sportivi seniori, care au primit minute mai puține 
de joc în prima echipă, să primească mai multă posibilitate pentru a se evolua. Au fost 
înființate echipe de copii, avem deja 60 de copii care participă la competiții în cadrul 
Clubului Sportiv, sunt trimiși la campionat național, unde obțin rezultate bune, în 
primăvara anului curent de exemplu am reușit să obținem și prima medalie de bronz, dintre 
60 și ceva de participanți, echipa de copii a obținut locul 3 la nivel național. Am fost atenți 
și la activitățile de team building, am continuat programul de vizitare a școlilor din anii 
anteriori, am vizitat cu echipa aproape toate școlile din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu 
aceste ocazii ne-au primit întotdeauna sale pline de copii. Și considerăm că este vorba de 



 

 

un program, care trebuie continuat din an în an, deoarece Arena este vizitată la fiecare 
meci de sute de copii pentru a urmări echipa noastră. Ca și la fiecare Crăciun, și anul trecut 
am colectat cadouri pentru copii orfani, jucării pluș și lucruri asemănătoare cu care ulterior 
am reușit să oferim un surâs, un zâmbet acestor copii, iar anul trecut an derulat acest 
program împreună cu Serviciul de Ajutor Maltez, mulțumind contribuția domnului 
Tischler. Venitul propriu al asociației în anul 2017 a fost de 236.325,00 RON, în contul de 
încasări, în afara contribuție orașului, pe care am prezentat pe scurt, a fost și contribuția 
Consiliului Județean, respectiv a firmei TEGA SA, iar în contul de cheltuieli marea 
majoritate este constituită din contribuții de natură de remunerații, reprezentând cca. 70% 
din bugetul asociației. Există un raport scris pe care vom înregistra bineînțeles la primărie, 
ca să fie depus și sub formă semnată și înregistrată. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.r.): „Invităm la 
cuvânt pe domnul Cochior Andrei.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc. Vroiam să dau un 
răspuns Colegiului ”Mihai Viteazul”. Lucrurile se întâmplă, dar dacă ar avea proprietățile 
Fundației ”Mihai Viteazul”, acum nu se punea problema cu ce plătește chirii sau cu ce 
închiriază. Să revenim, pe mine m-a șocat ceea ce s-a întâmplat cu copii nevoiași, cum i-
am primit în dezbatere, atât de tare, încât, legat de discuția mea, îl le rog pe toți colegii să 
citească din Legea 393 articolul 45 până la 50, numai așa ca să-l treacă. Și atunci mă tot 
gândesc așa în loc să fi primit cu brațele deschise acești copii, noi i-am ignorat. Și atunci se 
naște o întrebare: care este credința noastră? Zicem că credem în Dumnezeu? Mă mir, dar 
cu siguranță, că suntem credincioși în satanism și în iudaici, una din asta, este adevărat. De 
ce? Pentru că dacă sunt copii nevoiași și dacă suntem credincioși nu trebuie să punem 
asemenea probleme. Trebuie să ne implicăm în formarea și educarea lor. Sunt copii 
nevoiași. Și cu asta basta. Eu nu doresc să mai discut alte probleme, decât, că am înțeles de 
la domnul viceprimar, că proiectele de la Colegiul Național și ”Mikó”, prin PNDL pleacă 
mâine la București… A treia oară. Să fie a treia oară, ca să vedem. Dar n-am știut până 
acum. Deci e cu totul altceva. E cu totul altceva. Eu știam că aici se rezolvă, că-i o 
investiție locală, că 2014-2020 spune altceva. Da. Mă rog, asta e. Eu totuși vă mulțumesc și 
rog pe doamna viceprimar și pe domnul viceprimar să analizeze foarte-foarte atent 
problema aia, sunt niște copii nevoiași, 12, pentru că aici nu există credință. Punct. Deci 
indiferent, cine ce spune. Și pentru domnul consilier rămâne valabil să revadă un pic din 
articolul 45 până la 50 din Legea 393 și să-mi spună, dacă am vorbit prostii sau nu. Eu vă 
mulțumesc pentru atenție.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.r.): „Mulțumim. 
Urmează la cuvânt domnul Gheorghe Ion.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Da. Mulțumesc. Vreau să aduc la 
cunoștință, că astăzi am depus un document prin întâmpinarea Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Generalul Grigore Bălan, Filiala Covasna și de 
ce vin în întâmpinarea lor? Se apropie ziua de 8 septembrie, în care sărbătorim ziua 
eliberării orașului de sub ocupația fascistă de către armata României, și pentru ca 
ceremoniile din cadrul acestui eveniment să se desfășoare în condiții normale, dacă se 
respecte instituția Armatei Române și a veteranului de război și vă solicităm arborarea 
drapelului național al României pe turul clădirii primăriei, unde, după cum bine știți, la 
vremea respectivă caporalul Gheorghe Arambaşa a prins drapelul în data de 08 septembrie 
1944. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru rezolvarea acestei probleme.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Aș dori să fac o scurtă afirmare, în privința prezentării colegului Ion Gheorghe, că 



 

 

noi cunoaștem în mod evident istoria, inclusiv acest eveniment, însă nu putem fi de acord 
cu terminologia, cu expresia folosită. Sună destul de straniu faptul, că la începutul lunii 
septembrie 1944, atunci când 95% din populația orașului a fost de naționalitate maghiară, a 
trebuit să fie eliberată de sub ocupația maghiară. În timp ce în toamna anului 1940 a primit 
cu entuziasm poporul Comitatului Trei Scaune și populația orașului Sfântu Gheorghe 
trupele maghiare intrate, deci eu vă spun, că ar fi mult mai corect și mai aproape de adevăr, 
ca în locul expresie de ”eliberare”, deoarece ”eliberarea” înseamnă de fapt că trebuie 
eliberați de sub o reprimare, fie națională sau socială. Deci ar fi mult mai potrivit să 
utilizăm pentru acest eveniment expresia de ”reocuparea orașului Sfântu Gheorghe sau a 
regiunii nordice a Transilvaniei”, decât ”eliberarea”. Această expresie este absolut departe 
de adevăr în cazul orașului Sfântu Gheorghe. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Voi răspunde domnului 
consilier Gheorghe Ion. Bineînțeles că înțelegem faptul, că este vorba de o zi importantă 
pentru comunitatea românească, vom asigura așadar pe data de 08 septembrie afișarea 
drapelului, asemenea anului precedent, așteptăm totodată ca la zilele noastre de sărbătoare, 
când folosim simbolurile noastre, să nu fim amendați din acest motiv, ci să le putem folosi 
în mod liber și să putem sărbători și noi.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Un moment, un moment…” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.r.): „Poftiți!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Domnule președinte! Să nu uitați 
niciodată în istoria asta ce ați vorbit, ce a însemnat Antanta pentru România, ce a însemnat 
Tratatul de la Trianon, Convenția Internațională după Tratatul de la Trianon, ce a însemnat 
Tratatul de la Versailles, Convenția Internațională de la Versailles, ce a însemnat 
Constituția României din 1923 și ce a însemnat Dictatul de la Viena. Punct. Vă rog frumos, 
să respectați Constituția României, care este acum! Suntem toți cetățeni ai României, 
indiferent de naționalitate și trăim în această țară. N-avem voie să dăm cu fluturașe. Acel 
drapel nu a fost pus de mine, nu a fost pus de dânșii, nici de armată, a fost pus de cei care 
au eliberat orașul dorit, vă arăt fotografii alb-negru, care au existat aici în oraș. Și atunci nu 
a existat o deosebire niciodată, după Primul Război Mondial, diferențe între cetățeni 
maghiari și români. Toți erau cetățeni ai României. Vă rog frumos, să respectăm 
centenarul, că așa este frumos! Vă rog frumos. Dânsul poate știe mai puține, dar eu, care 
sunt cercetător în arhive din anul 1995, nu poate să mă bage nici un doctor în drept, sau 
istorie sau…Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Eu cred că 
a vorbit destul de mult dl. Cochior, la o voce destul de ridicată. Nu accept cele spuse de 
dânsul, deoarece nu au nicio legătură cu realitatea istorică, absolut deloc. Menționează în 
mod confuz evenimente istorice, fără să răspundă de fapt la ceea ce este vorba în cadrul 
acestui eveniment. Bine că nu ne-ați povestit din Antichitate, începând cu daci istoria 
României. Atât am dorit să vă spun…Să dăm cuvântul domnului Bálint József!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Mi se pare, că am ajuns din nou la o temă, care poate să suscite dezbateri în cadrul 
Consiliului Local, pentru că știm foarte bine, că atunci, când vorbim de drapel sau dorim să 
sărbătorim sau în multe cazuri desfășurăm steaguri împotriva a ceva sau cuiva. Ar fi mult 
mai bine pentru comunitățile noastre, dacă ne-am respecta în mod reciproc steagul celuilalt 
și nu am arăta exemplu pentru intoleranță. Doamna viceprimar a menționat mai sus, că 
așteptăm și noi respectarea drapelului nostru. Acest lucru necesită înțelegere, răbdare și 



 

 

punerea în paranteză sau a ideilor naționaliste sau eliminarea acestora. E ușor să 
stigmatizăm în mod unilateral unele decizii. Deoarece domnul consilier Cochior a 
menționat mai curând rezultatul Tratatului de la Trianon, pe care a numit ”Tratat”, însă în 
folosința etniei maghiare, vorbim de Dictatul de la Trianon. Și acest lucru este adevărat și 
invers, așa cum a menționat că a avut loc Dictatul de la Viena, noi îl menționăm doar ca 
fiind a doua Decizie de la Viena, pe care o aniversăm chiar astăzi. Această decizie a fost 
luată pe data de 30 august 1940 și la fel cum delegația maghiară a acceptat cu amărăciune 
rezultatele Tratatului de la Trianon, același lucru s-a întâmplat și în anul 1940, chiar dacă 
încercăm acum să-l reevaluăm, să explicăm sau să-l interpretăm în mod greșit. Cei 
puternici au intervenit și au luat decizia. Acest lucru s-a întâmplat în urnă cu 100 sau 98 de 
ani sau cu 76 de ani, dacă calculez corect, sau cât? În urmă cu 78 de ani. Să luăm în 
considerare aceste aspecte, toate au rezultat probleme și ostilitate, așa că am dori să votăm 
acea arborare a drapelului românesc atunci, dacă steagurile noastre ar putea coexista. Între 
timp să-l aprobăm, luând în considerare că este vorba de sărbătoarea unora, că în ziua 
respectivă de sărbătoare sărbătoresc și cu drapel. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă nu are nimeni…Domnul Comăneci?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Eu am fost contactat ieri 
de doamna director adjunct de la ”Mihai Viteazul”. Dânșii au avut ceva probleme cu 
inundațiile acolo. Am înțeles că a scurs prin acoperiș apa și a intrat și din afară, au zis, că 
au făcut o adresă către primărie, pe care au depus-o la primărie și unde au explicat 
problemele pe care au avut ei acolo și au cerut ajutorul primăriei pentru treaba asta. Și 
vreau să întreb, dacă s-a discutat această adresă și s-au găsit soluții? Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): 
„Mulțumim. Răspunde doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da. Foarte multe școli au 
venit cu solicitări de rectificare de buget, cum ați văzut era primul punct pe Ordinea 
noastră de zi, din păcate nu a avut loc acea ședință de guvern, de care așteptam rectificarea 
bugetară și pentru municipiul nostru, de îndată ce va apărea, o să încercăm să onorăm cât 
mai multe din cererile unităților de învățământ. S-ar putea să convocăm o ședință 
extraordinară imediat ce apară ordonanța respectivă.”  
 Domnul președinte de ședință CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulțumim 
și dacă alte probleme de discutat nu sunt, vă mulțumim pentru participare și 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 25 octombrie 2018. 
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