
 

 

 
 
 
 
Nr. 92/2019 
 

 
PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 14 ianuarie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Kolcza István, Kondor Ágota, Magyarosi 
Imola-Piroska, 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. 23/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua! Salutările 
mele tuturor. Un an nou fericit pentru anul 2019. Din păcate deja în prima ședință, datorită 
faptului că președintele de ședință lipsește și cel care ar trebui să înlocuiască, respectiv 
cred că și lipsa următorului de pe listă, o propunem pe d-na consilier Pârvan Rodica ca să 
conducă ședința. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
1/2019, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe pentru data 14.01.2019. 
 „Mulțumim frumos. Dăm cuvântul d-nei Pârvan Rodica.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „...să fim sănătoși și să 
avem pace și liniște sufletească și de toate felurile. Așa s-a întâmplat că trebuie, din 
condiții obiective să conduc ședința de azi. Ca atare, avem 3 puncte pe Ordinea de zi și 
înțeleg de la d-na secretar, că și la diverse există, de aceea dăm cuvântul d-nei viceprimar 
pentru completări.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulțumsec frumos. 
Salutările mele colegilor mei și reprezentanților presei, doresc să propun un punct pe 
Ordinea de zi, D1 pentru revocarea H.C.L. nr. 394/2018 privind modificarea organigramei 
şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială din 
Municipiul Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă are cineva de 
adăugat la cele spuse de d-na viceprimar? Dacă nu, supunem la vot.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 

„Mulțumim. Vom avea 4 puncte pe Ordinea de zi. Putem începe cu punctul 1. Dacă 
cineva la diverse doreșete să ia cuvântul? Nu. Atunci supunem la vot toată Ordinea de zi, 
deci cele 4 puncte.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de 
operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este o poveste mai lungă, 
care a început deja anul trecut și a fost adus la cunoștință publică. Am primit avizul 
Autorității Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC), așa că prețul apei potabile este majorat la suma de 3,88 RON, propus de către 
furnizor, iar prețul de canalizare-epurare este majorat la suma de 3,13 RON. Prețurile 
conțin TVA. La apa potabilă prețul conține un TVA de 9%, iar prețul de canalizare-epurare 
conține un TVA de 19%. Scuze, în ambele cazuri este vorba de 1 metru cub de apă, 
respectiv 1 metru cub de canalizare-epurare.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mă uit la referatele 
comisiilor. La comisia economică au fost 5 voturi pentru și o abținere. Dl. Bálint am înțeles 
că s-a abținut. Dacă cineva dorește să ia cuvântul la acest punct? Nu. Atunci putem să 
supunem la vot punctul 1.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 abținere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 2/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încetării 
furnizării serviciului social de Cantină Socială și transmiterea imobilului situat pe str. 
Șoimului nr. 25 din Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Liceului de Arte “Plugor 
Sándor” Sfântu Gheorghe, cu destinația de Cantină Școlară. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cantina socială a fost 
modernizată din fonduri UE în urmă cu mai mult de 5 ani. Astfel a expirat perioada în care 
nu se putea modifica destinația acesteia și avem posibilitatea de a asigura o folosință mai 
optimă pentru această instituție, sau acestui spațiu. Asta având în vedere faptul că 
momentan cantina socială este utilizată întrun procent de 15%, sau a funcționat așa în 
ultimii 1-2 ani, și datorită faptului că a asigurat doar masa pentru elevi. Câțiva elevi au fost 
de la Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc”, iar majoritatea au fost din Școala Gimnazială 
”Néri Szent Fülöp”, respectiv de la grădinița care funcționează lângă școală. Liceul de Arte 
“Plugor Sándor” este singura școală care are internat, dar nu are cantină și are obligația de 
a asigura 3 mese pentru elevii din internat. De mult cere să rezolvăm problema mesei, 
pentru că până acum au adus de la Grupul Școlar ”Puskás Tivadar”, acum nici ei nu mai 
vor să-și asume furnizarea acestui serviciu. De aceea ne-am gândit să predăm aceast spațiu 
Liceului de Arte “Plugor Sándor”. El înafară de a asigura masa pentru elevii săi, și-a 
asumat ca să rezolve masa și elevilor de la Școala Specială, astfel spațiul acum ar fi utilizat 
întrun procent de 85%, în loc de 15. Dacă calitatea va fi corespunzătoare, atunci sperăm că 
acest procent de utilizare va fi în jur de 100%. Despre fapul că ce se va întâmpla cu elevii 
care au primit masa de acolo, am convocat o ședință de comisie socială pentru mâine. Deja 
am discutat cu directorul de la Școala Gimnazială ”Néri Szent Fülöp” și vom cerceta dacă 
este întemeiată căutarea altor soluții pentru asigurarea mesei acestor copii, deoarece în 
Örkő sunt în derulare mai multe programe, care eventual pot fi lărgite, astfel rezolvând ca 
nimeni să nu ducă lipsă, dacă considerăm întemeiat acest lucru în comisia socială. Deci în 
termen de 30 de zile putem să predăm acest spațiu dacă și consiliul va fi de acord, 
rezolvând astfel problemele legate de cantină și problema elevilor. Până atunci găsim și 
soluția care ar rezolva problema elevilor care nu mai ar primi masa de acolo. Mulțumesc 



 

 

frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumim. Dacă 
cineva...? Dl. Bálint?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântu acordat. 
Dacă ne uităm mai atent la proiectul de hotărâre putem observa faptul că este vorba de o 
problemă mai complexă, deoarece dorim să facem o faptă bună pentru o școală care este 
exact în apropiere și ar avea nevoie de un astfel de spațiu și astfel am dori să o ajutăm. 
Totodată desființăm un serviciu, pentru care cu câțiva ani în urmă municipalitatea a depus 
un proiect pentru a pune în funcțiune. Întrebarea mea este dacă nu mai sunt solicitanți 
pentru acest serviciu social, deoarece este concret precizat faptul că desființăm acest 
serviciu. Un alt lucru, care ne poate pune pe gânduri este faptul că d-na viceprimar ne-a 
spus că se va discuta despre soluții mâine. Prima dată aducem o hotărâre, după care se vor 
discuta despre soluții. După părerea mea ar fi fost mai bine dacă se rezolvau toate 
problemele și după aceea să fie aduse în fața consiliului, pentru că ar fi fost mult mai 
convingător. Dilema mea este, că aș dori să ajut școala să aibă o cantină, dar în aceeași 
timp nu cred că stăm așa de bine în acest oraș încât să nu existe cazuri sociale, care ar dori 
să beneficieze de acest serviciu. Mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Vă spun încă odată: de o 
perioadă se asigură masa în aceasă cantină exclusiv elevilor. Vă spun care este motivul 
acesteia: după părerea mea sunt și așa numitele abuzuri, pentru că o condiție pentru a 
beneficia de acest serviciu, dacă este vorba de un adult, este ca să muncească măcar 5 zile 
lunar, în folosul comunității. Acest lucru nu au vrut adulții, de aceea au încercat să 
întocmescă dosare pentru copii. Masa gătită a fost dusă de acolo, și probabil din mâncarea 
destinată copilului a mâncat toată familia. Consider că trebuie să ajutăm exclusiv copii și 
datorită faptului că este vorba doar de copii școlari, care sunt din instituțiile noastre, putem 
să rezolvăm ușor, încă odată vă spun, dacă este motivat. Nu exclud în prezent nici faptul ca 
unii dintre copiii respectivi nu ar fi benefciat de masă și printr-un alt program derulat în 
Örkő, respectiv a beneficiat și de acest serviciu.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă altcineva dorește 
să ia cuvântul pe marginea acestui punct? Dacă nu atunci supunem la vot punctul 2.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
3/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să depunem un 
proiect pentru a înființa staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice. Am dori să montăm 
trei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Valoarea totală a proiectului este de 
471.038,69 lei, din care 10% este contribuția proprie. Cele trei locuri sunt: 1. Șugaș Băi, 2. 
parcarea de pe lângă Cinema, iar a treia parcarea de la Arenă. Evident trebuia găsite 
terenuri care sunt înscrise în cartea funciară, iar în al doile-a rând sunt aproape de un 
transformator, care poate asigura energia electrică pentru aceste stații de reîncărcare.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dorește cineva...? Dl. 
József Álmos.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Care au fost criteriile la selectarea 
locației? Mi se pare ciudat montarea unei stații la Șugaș Băi.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da, cum am spus: în mod 
obligatoriu trebuie să fie înscris în cartea funciară acel spațiu, respectiv trebuia să fie lângă 



 

 

un transformator și trebuie asigurată energie electrică de mare capacitate. Evident au fost și 
alte propuneri, zone cu circulație mai intensă, dar mai ales asigurarea energiei electrice a 
îngreunat găsirea locației corespunzătoare.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă nu mai dorește 
nimeni să ia cuvântul la acest punct, supunem la vot punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
4/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 
394/2018 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din 
cadrul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să revocăm HCL 
394/2018, de anul trecut, care se referă la modificarea organigramei Direcției de Asistență 
Socială.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Aș avea o întrebare. În 
ce sens e modificarea aceasta? Să nu votăm ca proștii, să votăm ca deștepții.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deci Direcția de Asistență 
Socială a propus greșit încetarea unui post, de unde o persoană a fost transferată temporar 
întro altă sferă de atribuție, din acest motiv nu poate înceta postul la care a fost un trasnfer 
temporar, așa că reluăm cu cea veche.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Postul de...? Un post. 
Dacă sunt întrebări?” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abținere (Pârvan Rodic), 1 consilier nu votează 
lipsind din sală (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 5/2019. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă cineva mai 
dorește să ia cuvântul? Am înțeles că mâine vom avea comisie socială de la ora 13. 
Mulțumim.” 
 
 
 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 31 ianuarie 2019. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR 
            Pârvan Rodica                       Kulcsár Tünde 
 
 
 


