
 

 

 
 
 
 
Nr. 76/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 13 septembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 1 reprezentant al 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, lipsind: 
Csatlós László, József Álmos-Zoltán, Kondor Ágota, Zsigmond József. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 1085/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele tuturor prezenți la ședința extraordinară de astăzi, care deocamdată are un 
singur punct pe Ordinea de zi. Cine dorește să-și ia cuvântul în privința Ordinii de zi? 
Sztakics Éva-Judit?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Eu doresc includerea a 
încă două puncte în Ordinea de zi, punctul D1 privind aprobarea prețurilor unitare ale 
serviciilor prestate de firma SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL și punctul D3 – spun D3, deoarece 
punctul D2 aparține domnului consilier Miklós – privind contractul de finanțare de încheiat 
cu Asociația Sportivă ”Equites”.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Are cuvântul domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Aș dori să vă propun includerea 
punctului D2 în Ordinea de zi privind contractul de finanțare a Asociației Sportive ”Sepsi 
Sic” care va participa la campionatul 2018-2019. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Bine. Cine este de acord cu includerea punctului D1 în Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 
 „Am aprobat cu 15 voturi pentru. Cine este de acord cu includerea punctului D2 în 
Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Am aprobat cu 16 voturi pentru. Cine este de acord cu includerea punctului D3 în 
Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Am aprobat de asemenea cu 16 voturi pentru. Dorește cineva să se înscrie la 
Diverse? Nu este nimeni pentru Diverse, atunci să votăm Ordinea de zi în întregime, cu 
cele 4 puncte!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 



 

 

general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Bugetul Municipiului 
Sfântu Gheorghe va crește cu o sumă în valoare de 6.707.000,00 RON în contul de 
încasări. Cheltuielile vor fi modificate în felul următor: 1.155.160,00 RON va fi alocat 
instituțiilor de învățământ pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, întreținere și 
lucrări de reparații a creșelor. Cu puțină intârziere acum este posibilă deja și cumpărarea 
băncilor, a scaunelor pentru instituțiile de învățământ școlar și preșcolar, este vorba de un 
program cu o durată de 4 ani, care a ajuns la final, suntem deja în al patrulea an în care am 
reușit să modernizăm mobilierul instituțiilor de învățământ. Avem 4 licitații în etapa 
precontractuală, din care 2 contracte au fost semnate deja marțea trecută de către domnul 
primar, este vorba de izolarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit ”Gulliver”, 
respectiv a Colegiului Național Mihai Viteazul, pe lângă acestea dorim să inițiem 
achizițiile publice și pentru lucrările de reparații din Grădinița cu Program Prelungit 
”Árvácska”, respectiv Școala Gimnazială ”Plugor Sándor”. Dorim să creștem bugetul 
Poliției Locale cu o sumă în valoare de 94.000,00 RON, bugetul Direcției de Asistență 
Comunitară cu 122.000,00 RON, respectiv capitalul social a firmei SEPSIIPAR SRL cu o 
sumă în valoare de 149.500,00 RON. Vom utiliza pentru servicii publice precum curățirea 
orașului și iluminat public 2.516.370,00 RON. Pentru finanțări de minimis vom utiliza o 
sumă în valoare de 300.000,00 RON. Vom mări fondul destinat lucrărilor de reparații ale 
străzilor cu o sumă de 720.000,00 RON, respectiv vom deschide un nou fond de investiții 
în valoare de 1.219.970,00 RON, lista aferentă este anexată Hotărârii.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 271/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
prețurilor unitabile la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de 
lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe 
raza Municipiului Sfântu Gheorghe Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Ar trebui aprobate 
prețurile unitare ale unor lucrări efectuate de firma SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, aceste prețuri 
au fost negociate cu firma respectivă de către o comisie desemnată pe baza unei Dispoziții 
de Primar. Este vorba despre lucrări de reparații ale unor trotuare din dale, respectiv pietre 
din pavaj. Anul acesta firma SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL vrea să înceapă activitatea cu 
efectuarea acestor lucrări, apoi anul viitor, după ce vom reuși achiziționarea utilajelor 
necesare, vom avea posibilitatea să-i încredințăm și lucrări mult mai complexe.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 272/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al 
Asociației Clubul Sportiv Sepsi – SIC: ”Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile 
oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018 – 2019, 
juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA 
Eurocup, baschet 3x3, campionatele de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc), respectiv în 
competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în 



 

 

Divizia B și competițiile diviziei B)”. Prezintă domnul consilier Miklós Zoltán. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. După cum 
știți, la mijlocul anului trecut a fost modificată Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, potrivit căreia primăriile pot finanța pe bază de contract de finanțare cheltuielile 
aferente programelor sportive ale asociațiilor sportive. În anul precedent am încheiat deja 
în acest sens un contract de finanțare pentru sezonul de campionat pentru anul trecut. 
Materialul din fața noastră este practic unul și același, fiind destinat însă finanțării parțiale 
ale sezonului de campionat pentru anul 2018-2019, Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe ar aloca în acest sens Asociației sportive ”Sepsi Sic” pentru sezonul de 
campionat 2018-2019 o sumă în valoare de 1.608.750,00 RON, din care asociația va 
participa la campionatele Ligii Naționale de Baschet, respectiv a Federației Române de 
Tenis de Masă. Doresc să menționez în paranteză că, începând cu anul curent, Asociația 
Sportivă ” Sepsi Sic” are și o secție de tenis de masă. A avut loc înscrierea la campionatul 
de tenis de masă, semnarea contractelor cu jucători, deja am jucat chiar și partide oficiale și 
ca urmare ne-am jucat mai întâi în precalificări, ne-am calificat în Divizia D unde echipa a 
câștigat totul, a obținut locul I și obiectivul nostru este de a repromova echipa în Superligă 
într-un termen de 2 ani. Folosesc termenul de a repromovare, pentru că am adus la 
Asociația Sportivă ”Sepsi Sic” echipa cunoscută sub denumirea de ”Electrica” și dorim să 
obținem din nou o echipă masculină clasificată în Superligă în următoarele doi ani. Acest 
proiect de hotărâre se referă desigur în mare măsură despre baschet, deoarece majoritatea 
cheltuielilor se datorează activității sportive de baschet, contribuția Primăriei pentru anul 
2018 va fi o sumă în valoare de 700.000,00 RON iar pentru anul 2019 de 908.750,00 RON, 
la care asociația va avea o contribuție proprie de 10%, iar asociația va cheltui aceste sume 
pe cheltuieli de transport, cazare, arbitrii, echipamente sportive, diferite cheltuieli de 
sănătate, respectiv pe plata remunerațiilor pentru sportivi. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Le urăm mult succes noii secții sportive de tenis de masă! Dacă nu sunt întrebări, 
vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 273/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „Equites” în vederea 
organizării evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2018”, Ediția a XII-a. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Între 21 și 23 septembrie 
vor avea loc zilele sportive din Municipiul Sfântu Gheorghe. Evenimentele din anul acesta 
ar desfășura în Arena Sportivă din Sfântu Gheorghe, Sepsi Arena, respectiv în jurul 
acesteia. Dorim să derulăm acest eveniment în cadrul unei asocieri cu Asociația Sportivă 
”Equites”. Din partea orașului, adică al Consiliului Local vom contribui cu o sumă de 
88.875,00 RON, respectiv cu montarea de căsuțe și garduri care sunt la dispoziția noastră. 
Desfășurarea evenimentului va fi supravegheată de o comisie alcătuită din 3 membri, o 
persoană va fi desemnată pe baza Dispoziției de primar, una de către Asociația Sportivă 
”Equites” și una ar trebui să fie propusă de către Consiliul Local. Dorim să propunem pe 
domnul consilier Kolcza István, dacă cineva are altă propunere, desigur o poate face.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos pentru prezentare. Atunci să votăm mai întâi în privința prezenței domnului Kolcza 
István în cadrul acestei comisii. Votare secretă.” 



 

 

 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Atunci să votăm proiectul de hotărâre în întregime!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 274/2018. 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Neavând pe 
nimeni înscris pentru Diverse, vă mulțumesc pentru participarea rapidă! La revedere!” 
 
 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                                      SECRETAR 
           Debreczeni László    Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 
 
 


