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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 11 aprilie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Debreczeni László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 571/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Bună ziua, stimați 
colegi! Începem ședința extraordinară de astăzi cu mult așteptatul proiect pentru aprobarea 
bugetului, avem două puncte la Ordinea de zi, dar avem mai multe puncte D, erau 8, dar 
mai întâi erau numai 6, care nu știu, între timp au devenit 8, deci nu, 7, spune doamna 
secretar. Dăm cuvântul domnului primar sau viceprimar pentru…da, domnul Toth-Birtan 
Csaba sau doamna Sztakics Éva sau în ordine inversă…doamna Sztakics, vă rugăm atunci 
să ne prezentați…” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Vă mulțumesc. Bună ziua! 
Salutările mele membrilor Consiliului Local, reprezentanților presei! Aș dori să propun 
includerea a doi puncte în Ordinea de zi la diverse, punctul D1 privind completarea 
bugetului Asociației ”Vadon” și punctul D3 privind evaluarea finală a managementului 
Teatrului ”Andrei Mureșanu”. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să propun și eu 
includerea punctului D2 în Ordinea de zi privind aprobarea studiului de fezabilitate despre 
cele două hale în curs de construcție în Parcul Industrial, punctul D4 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate despre lucrările de modernizare din str. Rozelor, punctul D6 
privind un ajutor nerambursabil acordat firmei Sepsi Rekreatív S.A pentru utilizarea unei 
infrastructuri sportive și punctul D7 privind acceptarea unei studii de fezabilitate ca 
donație, respectiv despre aprobarea indicatoarelor tehnico-economice ale studiului de 
fezabilitate privind sistemul de dezghețare-încălzire al terenului de fotbal din str. 
Stadionului.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Domnul primar 



 

 

dorește să ne prezinte încă un punct D.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da. Nu s-a trecut pe listă 
punctul D5 privind finanțarea bisericilor creștine pe anul 2019.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Trebuie să 
supunem la vot separat fiecare… Da, doamna Sztakics!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aș dori să vă propunem 
îmreună, ca puncte D să fie aprobate înainte de proiectul de hotărâre nr. 1, deoarece au 
implicații bugetare, deci așa ar fi Ordinea corectă.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Cred că luăm 
separat fiecare proiect și după aceea propunerea doamnei viceprimar. Deci supunem la vot 
proiectul D1.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Punctul D2 privind studiul de fezabilitate pentru Parcul Industrial.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Da, mulțumim. Punctul D3 privind activitatea Teatrului ”Andrei Mureșanu”. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumim. Punctul D4 privind modernizarea str. Rozelor.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Punctul D5 privind sprijinul pentru bisericile creștine.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Punctul D6, ajutor pentru infrastructura sportivă.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Punctul D7 donație, studiu de fezabilitate pentru terenul de fotbal de pe str. 
Stadionului.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumim. Acum propunerea doamnei viceprimar privitor la inversare, înaintea 
bugetului să intre câteva proiecte… toate punctele D? Aha, atunci să introducem mai întâi 
punctele D și după aceea aprobarea bugetului. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu. 
Supunem la vot propunerea doamnei viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum trebuie să supunem la vot Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Dacă la Diverse cineva mai dorește să ia cuvântul? Nu? Nu dorește nimeni. Acum 
a ajuns domnul la pupitru. Scuzați, domnul Cochior! Da, domnul Cochior s-a înscris la 
Diverse la cuvânt. Și atunci putem începe cu noua ordine pe care ne-am propus-o, deci 
proiectul D1. Doamna viceprimar!” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 
cotizaţiei către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să completăm 
bugetul Asociației ”Vadon” cu o sumă în valoare de 200.000,00 RON. Atunci când am 
aprobat bugetul asociației, am semnalizat faptul, că bugetul pe anul acesta este de ajuns 
pentru cheltuielile de funcționare și pentru desfășurarea activităților normale, însă pentru 
efectuarea investiției, adică pentru lucrările de acoperire a manejului este nevoie de încă 
200.000,00 RON. Am bucuria de a vă anunța, că anul curent am primit și pentru a treia 
oară suma de 7.000.000,00 HUF de la Fondul Bethlen Gábor, astfel ni se pare că vom 
putea finaliza și preda construcția până la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, în cazul 
în care veți aproba această completare în valoare de 200.000,00 RON.” 



 

 

 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă cineva dorește să 
ia cuvântul în legătură cu proiectul D1? Nu? Atunci supunem la vot.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
128/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea capacităţii Parcului Industrial 
(inclusiv construire Hală Industrială)” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Eliberarea suprafeței 
destul de mari din apropierea centrului orașului, mutarea construcțiilor de tip industrial și 
utilizarea acestora cu o altă destinație reprezintă un obiectiv al primărie care s-a formulat 
deja anul trecut, fiind implicat atât operatorul de transport public Multi-Trans SA, cât și 
operatorul de apă potabilă și de canalizare Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe, 
pentru aceasta ni se oferă o soluție prin studiul de fezabilitate prezentat acum, care pe un 
teren al Parcului Industrial prevede o hală mai mare pentru Gospodăria Comunală SA și o 
hală mai mică pentru Multi-Trans SA, în ambele ar primi loc atât birouri, cât și săli cu scop 
administrativ, ateliere, garaje, spații tehnice. Această clădire ar deveni sediul final al 
Gospodăriei Comunale SA, respectiv curtea, care se va construi aici, iar Multi-Trans SA s-
ar muta temporar aici până la construirea sediului final pe baza cererii noastre de finanțare 
depuse în cadrul Axei prioritare 4 din Programul Regional Operațional. Suma totală al 
studiului de fezabilitate este de 12.574.651,00 RON, cu TVA inclus, însă bugetul apare 
încă de la început divizat pe două surse, din această sumă totală 3.438.730,00 RON este 
valoarea care ar fi cheltuită de primărie pentru realizarea sediului temporar al societății 
Multi-Trans SA, restul va fi alocată din bugetul propriu al Gospodăriei Comunale SA. 
După ce Multi-Trans SA se va muta la sediul său final, clădirea și terenul va sta la 
dispoziția Parcului Industrial și poate fi valorificată potrivit reglementărilor pe baza cărora 
funcționează acesta.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Mulțumim. Dacă 
cineva dorește să ia cuvântul în legătură cu acest proiect? Nu. Atunci supunem la vot 
proiectul D2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
129/2019. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării finale a managementului Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În cursul verii, mai exact 
pe data de 06.07.2019 se va expira contractul de management al doamnei Popa Anamaria 
încheiat pe o perioadă de 4 ani, din acest motiv trebuie se efectuăm până la data respectivă 
evaluarea celor 4 ani, în cazul în care această evaluare va primi o notă mai mare de 9,00, 
atunci doamna directoare va fi îndreptățită să se prezinte pentru un nou mandat fără 
participarea la un concurs, deci să depună un nou plan managerial, însă desigur vom putea 
să-i impunem sistemul de cerințe pentru perioada următoare în funcție de rezultatul 
obținut. Comisia aceasta se va mandata prin dispoziție de primar.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Dacă cineva 
dorește să ia cuvântul în legătură cu acest punct privitor la valoare finală a managementului 
la Teatrul ”Andrei Mureșanu”? Nu. Atunci supunem la vot proiectul și urmează să fie 
numită comisia, să deruleze… Da.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

130/2019. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții 
”Modernizare strada Rozelor”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Str. Rozelor este una 
dintre străzile orașului, care necesită renovare urgentă, pentru includerea acesteia în 
bugetul local este necesară de aprobare studiului de fezabilitate de către Consiliul Local, 
documentația se referă la drum, trotuar, spațiile verzi, sistem de evacuare a apei de ploaie, 
respectiv, modernizarea întregului sistem de iluminat public și suma bugetară este de 
4.052.270,24 RON, cu TVA inclus.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt, supunem la vot proiectul D4.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
131/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
sprijinirii bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Anul 
acesta vom aloca bisericilor istorice creștine un sprijin în valoare de 289.000 RON. În 
Municipiul Sfântu Gheorghe sunt 5 biserici romano-catolice, 4 reformate, 3 ortodoxe, 1 
evanghelice și 1 unitariene vor primi câte 20.000,00 RON fiecare, în Chilieni bisericile 
romano-catolice, reformate și ortodoxe vor primi câte 1.500,00 RON fiecare, în Coșeni 
biserica romano-catolică și reformată va primi de asemenea câte 1.500,00 RON, iar la 
Câmpul Frumos biserica romano-catolica vor primi tot 1.500,00 RON. Vă mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Vreau să întreb, 
cei 1.500,00 RON pentru Chilieni cuprinde și biserica ortodoxă?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulțumim. Dacă 
cineva dorește să ia cuvântul? Nu? Supunem la vot proiectul nr. D5.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
132/2019. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 
unui ajutor de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI 
REKREATÍV SA, Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Vă comunic cu drag 
faptul, că se pare că am reușit să găsim o soluție de finanțare legală și sper că și finală, 
fiind în conformitate cu normele de concurență ale Uniunii pentru întreținerea bazelor 
sportive ale orașului, deci pentru sprijinul firmei Sepsi Rekreatív SA. După o perioadă 
lungă de discuții cu Consiliul Concurenței am găsit o soluție, care conține exclusiv 80% 
din cheltuielile de funcționare a bazelor sportive, însă poate fi alocată în fiecare an pentru 
finanțarea activităților de această natură. După cum știți, până în prezent am încercat să 
menținem această activitate desfășurată de prin majorarea capitalului social Sepsi 
Rekreatív SA. Am simțit că aceasta nu este o soluție finală și una destul de ciudată în 
privința contabilității, pentru că majorarea capitalului social dispare practic din capitalul 
social prin finanțarea cheltuielilor de funcționare, apoi trebuie redusă capitalul social, așa 
că este o mare satisfacție, că putem aplica această soluție și azi dimineața am primit și 
aprobarea Consiliului Concurenței, prin acesta putem acorda firmei Sepsi Rekreatív SA un 



 

 

ajutor alocat pentru funcționarea infrastructurii sportive în valoare de 3.729.978,40 RON și 
această suma va figura și în bugetul local cu titlul de cheltuieli.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumim. Dacă nu 
dorește nimeni să ia cuvântul, supunem la vot proiectul D6.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
133/2019. 
 PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei 
de donație a Asociației ”Club Sportiv SEPSI O.S.K.” constând în Studiul de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc Stadion Municipal 
Sfântu Gheorghe, județul Covasna”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Participarea echipei de 
fotbal al orașului la Liga 1 în sezonul următor este strâns legat de faptul, să aibă la 
dispoziție un teren încălzit în mod corespunzător, deoarece asociația echipei sportive a 
ordonat efectuarea studiului de fezabilitate a unei instalații de acest gen și deoarece 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe este de acum înainte proprietarul bazei sportive, 
primul punct al proiectului de hotărâre se referă la faptul, că acceptăm donația Asociației 
Clubului Sportiv Sepsi OSK, adică studiul de fezabilitate, punctul al doilea se referă la 
faptul, că trebuie să aprobăm și indicatoarele tehnico-economice ale acestui studiu de 
fezabilitate care conține și soluția tehnică pentru încălzirea terenului, acesta se referă la 
încălzirea unei suprafețe de 7634 m2 printr-o soluție electrică, puterea totală integrată este 
de 690kW, iar suma finală a bugetului este de 529.463,31 RON, cu TVA inclus. În cazul 
aprobării acestui proiect poate fi construit acest sistem prin finanțarea primăriei și începând 
cu sezonul 2019 va deveni posibilă utilizarea terenului de fotbal pentru Liga 1.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumim. Nu s-a 
înscris nimeni la cuvânt, supunem la vot proiectul D7.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
134/2019. 
 PUNCTUL 1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulțumesc. Mulțumesc 
frumos. Într-un anumit sens trăim un moment istoric prin faptul, la data de 11.04.2019 
aprobăm bugetul pentru anul curent. În locuri mai civilizate din Europa se ține deja 
dezbaterea publică pentru bugetul 2020. Și în anul acesta vom începe anul cu un buget 
echilibrat, aprofundat, totodată precaut din punct de vedere a cheltuielilor, ușor pesimist, 
putem afirma cu siguranță, că nu vom reuși să soluționăm nici anul acesta toate problemele 
ale orașului, însă vom încerca să rezolvăm în cât mai multe griji în cât mai multe domenii. 
Începem bugetul cu un venit în valoare de 131.491.470,00 RON, titlul cel mai semnificativ 
este suma rămasă la loc din impozitul pe venit, care este o sumă aproape de 50.000.000,00 
RON, anul acesta va rămâne la loc pentru prima oară 60% din impozitul pe venit, din care 
se poate calcula ușor, că dacă 60% reprezentând rămasă în zonă este de 50.000.000,00 
RON, atunci cât de mare este suma, care va ajunge în celelalte locații ale județului, 
respectiv o parte din această sumă va fi realocată primăriei prin Consiliul Județean, deci 
din această sumă vom primi înapoi o sumă de 16.000.000,00 RON prin Consiliul Județean, 
astfel putem spune, că anul acesta aproape 70% a impozitului pe venit va rămâne în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. A două sursă cea mai mare a noastră reprezintă impozitele și 
taxele locale, în valoare aproximativă de 38.000.000,00 RON pentru anul acesta, iar în 
afară de acesta vom primi cca. 28.000.000,00 RON din surse exterioare. Sunt convins, că 



 

 

până la sfârșitul anului vom modifica încă de mai multe ori în sens pozitiv bugetul local. 
Voi încerca să citesc câteva titluri, desigur nu voi prezenta rând cu rând bugetul total, 
fiindcă acest lucru ne-ar lua mai multe ore. La capitolul învățământ aș dori să amintesc trei 
lucruri: pe de o parte faptul, că salariul personalului didactic nu mai apare în bugetul local, 
salariul profesorilor se va rezolva prin Inspectoratul Școlar. Pentru învățământul digital 
vom cheltui anul acesta o sumă în valoare de 550.000,00 RON, care reprezintă 50% din 
suma provenită din taxele de parcare din anul trecut. Pe creșe o sumă de 1.400.000,00 
RON. Pentru diferite investiții apare în prezent în buget o sumă de 7.700.000,00 RON, însă 
investițiile în domeniul instituțiilor de învățământ depășesc suma de 70.000.000,00 RON. 
Deci suma pe care vom investi în instituțiile de învățământ în următorii ani se mișcă între 
70.000.000,00 RON - 100.000.000,00 RON. Doresc să accentuez acest lucru, pentru că în 
urmă cu trei ani, în cursul campaniei de alegeri am zis, că pe perioada acestui mandat 
principala prioritate a noastră va fi finanțarea învățământului, finanțarea și dezvoltarea 
instituțiilor de învățământ. Anul acesta vom cheltui pe instituțiile culturale o sumă de 
aproximativ 13.000.000,00 RON, deci aproape 10% a bugetului local. Pentru proiecte 
culturale, sportive, pentru fondul de tineret vom aloca 450.000,00 RON, 1.400.000,00 
RON, respectiv 100.000,00 RON. Anul acesta programul nostru intitulat ”Introducere în 
sport” ne va costa o sumă de 582.000,00 RON. Vom aloca o sumă mai mare pentru 
lucrările stadionului mic, avem drept scop, ca până la finalul anului, în cazul în care și 
firma va avea capacitatea sa, să ajungă această investiție într-o stare aproape de finalizare. 
La sprijinul bisericilor istorice creștine vom aloca 1.289.000,00 RON. Vom separa o sumă 
în valoare de 700.000,00 RON pentru întreținerea bazei sportive obținute anul trecut, 
pentru lucrările de renovare, din această sumă vom finanța și lucrările de încălzire teren 
prezentate de domnul viceprimar. Începând cu anul acesta primăria a primit o nouă sarcină, 
primăria va acoperi din cheltuielile proprii indemnizațiile acordate persoanelor cu 
dezabilități și alocațiile acordate îngrijitorilor de persoane cu dezabilități, ceea ce va costa 
anul acesta Municipiului Sfântu Gheorghe o sumă de peste 10.000.000,00 RON. Pentru 
curățenia publică am inclus în buget o sumă de 5.000.000,00 RON, sumă care trebuie încă 
completată până la finalul anului. Consider ca fiind important de subliniat, pentru că am 
auzit de mai multe ori, că oamenii au de plătit pentru curățenia orașului, ceea ce nu este 
corect, pentru că curățenia orașului este plătită de primărie, suma plătită pentru TEGA SA 
este pentru transportul gunoiului. Este important de menționat, pentru că am întâlnit de mai 
multe ori informații potrivit cărora oamenii plătesc în mod direct firmei TEGA SA. 
Bineînțeles, că în mod direct prin noi oamenii au de plătit, dar nu există o legătură directă 
între TEGA SA și oameni în contractul încheiat pentru curățenia publică în ceea ce privește 
curățenia orașului. Pentru finanțare de minimis am alocat în buget o sumă de 850.000,00 
RON. Pentru modernizarea diferitelor străzi, trotuare, parcări am inclus în buget o sumă 
aproximativă de 15.000.000,00 RON, însă desigur până la sfârșitul anului această sumă va 
fi mult mai mare și avem și câteva propuneri de modificare, pe de o parte către comisia 
economică și voi preda cuvântului domnului vicepreședinte ca să ne spună, respectiv eu 
personal am o propunere pentru regrupare. Una dintre cele mai importante investiții ale 
orașului pentru anul acesta este investiția intitulată ”Design Bank”, acolo am inclus o sumă 
mai mare în buget, însă pentru că probabil că nu vom putea cheltui această sumă până la 
data de 01.07.2019, pentru că acum vom începe achiziția publică, din acest motiv 
propunerea mea este aceea, de a lua acum 1.000.000,00 RON din suma care figurează la 
”Design Bank” și să utilizăm suma de 450.000.000,00 RON pentru climatizarea Parcului 
Industrial. Să completăm cu 200.000,00 RON suma care figurează acum în buget pentru 
modernizarea bazei sportive, iar în fondul de rezerve să transferăm o sumă de 350.000,00 



 

 

RON, pentru că din fondul de rezervă putem regrupa sume pentru alte investiții oricând, 
chiar înainte de 01.07.2019, în funcție de procesul de derulare a lucrărilor. Mulțumesc 
frumos și îl rog pe vicepreședintele comisiei economice, domnul Vajna, să prezinte 
modificările aprobate în cadrul comisiei.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua! În comisia economică s-
a născut o decizie să transferăm o sumă de 2.300.000,00 RON din fondul de rezerve la 
titlul 67.2 (lb.r.): ”Acordarea unui ajutor pentru exploatare pentru infrastructură sportivă 
pentru Sepsi Rekreatív SA”. (lb.m.) Deci să transferăm această sumă de 2.300.000,00 RON 
din fondul de rezervă pentru Sepsi Rekreatív SA pe care am aprobat în cadrul proiectului 
de hotărâre D6.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Dacă cineva mai 
dorește să completeze la cele spuse de colegul? Nu? Atunci să supunem la vot propunerea! 
Domnul Bálint, scuzați!... Mai târziu? Atunci supunem la vot propunerea venită din partea 
comisiei economice de la domnul Vajna. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Acum doresc să spun și în 
limba română ceea ce am spus anterior în limba maghiară. (lb.r.): Deci de la capitolul 
70.02 Locuințe și servicii și dezvoltare publică de la investiția ”Design Bank” scădem 
1.000.000,00 RON și alocăm 450.000,00 RON la același capitol la Investiția ”Climatizarea 
clădirii principale a Parcului Industrial”. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Deci atunci supunem 
la vot propunere privind suma care se ia de la Design Bank și se redirecționează.”  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „200.000,00 RON se 
repartizează pentru investiția ”Lucrări de reparații și modernizări la Complexul Sportiv din 
str. Stadionului capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Supunem la vot și 
această propunere și a treia…” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Se majorează cu 350.000,00 
RON fondul de rezervă la dispoziția autorității locale, capitolul 54.02 Alte servicii publice 
generale.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Supunem la vot și 
această propunere.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumim. Da. Acum înțeleg, că doriți să luați cuvântul? Da. Domnul Bálint!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. În 
bugetul unui oraș ca Sfântu Gheorghe, mai ales în cazul când deja au trecut 100 de zile din 
anul curent și am avut suficient timp pentru a se gândi la toate, ar fi greu să găsim un titlu 
pe care nu am avea nevoie. Evident se poate găsi foarte multe sau chiar sunt mult lucruri 
care sunt necesare. Ar fi o dezbatere inutilă despre titlurile care figurează deja în buget sau 
pe care dorim să le introducem de acum înainte. Aș dori să vă atrag atenția acum, la 
aprobarea bugetului local la faptul, că începem fiecare an cu multe concepții frumoase, ca 
să satisfacem pe toată lumea, apoi în cursul anului realizarea devine dificilă, de multe ori 
nici nu mai are loc. Noi nu am venit cu propuneri noi de modificare, însă există titluri 
inițiate de noi, care nu s-au realizat în anii precedenți, nici în ciuda promisiunilor. Dacă 
aceste propuneri vor avea aceeași soartă până la sfârșitul anului, probabil că vom fi mai 
puțin prietenoși, cum suntem acum. Și cred, că și domnul primar ține cont de faptul, că va 



 

 

fi tras la răspundere și de către alegători promisiunile pronunțate și scrise. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Domnul primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Răspunsul este: ”Da.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Scurt și la obiect. 
Da. Doamna Sztakics!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aș dori să răspund 
domnului consilier Bálint József, că de exemplu s-a anunțat achiziționarea publică pentru 
termoizolarea Grădiniței ”Gulliver” pe baza finanțării Uniunii Europene, bani există, 
finanțare există, mâine expiră termenul de depunere, însă nu există interesați. Deci am dori 
într-adevăr foarte mult să existe mai mulți interesați pentru un anunț, pentru că astfel am 
putea scoate o calitate mai bună la un preț mai bun, însă după cum știe probabil și domnul 
consilier, firmele de construcție și proiectanții se confruntă cu lipsa forței de muncă, deci 
eu mă tem numai de faptul, dacă întreprinzătorii vor avea capacitatea necesară, dacă va 
exista cineva să îndeplinească aceste sarcini numeroase pe care dorim să rezolvăm și să 
execute capitolele prevăzute în buget.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu dorește nimeni 
să mai ia cuvântul. Doriți să răspundeți? Nu. Atunci putem să supunem la vot momentul 
istoric al votării bugetului pentru anul în curs. Ca să zâmbim un pic, că suntem prea triști. 
Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
135/2019. 
 PUNCTUL 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei 
de ajutor de minimis pentru acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în 
vederea stimulării investițiilor și crearea de locuri de muncă pe teritoriul municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să continuăm și în 
anii 2019-2020 acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale, acordată celor 
care efectuează investiții de o valoare mai mare de 250.000,00 EUR în orașul nostru, 
schemă aflată la baza reducerii impozitelor vizează trei puncte de vedere. Primul punct de 
vedere este măsura investiției, al doilea este domeniul de activitate a firmei, respectiv 
numărul de angajați.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Dacă cineva 
dorește să ia cuvântul în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 2? Nu. Supunem la vot 
proiectul.”  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
136/2019. 
 „Mulțumim. Punctele scrise în Ordinea de zi au fost epuizate. S-a înscris la cuvânt 
domnul Cochior. Vă mențineți cererea, da? Poftiți!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc frumos. Voi fi foarte 
scurt, vreau să discut legat de monumentul istoric al Ostașului Român. Da, n-am înțeles și 
nu pot să înțeleg, că nu respectăm legea. Am aici legea 422/2001, vă rog să intrați la Titlul 
I art. 2: ”Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt 
protejate prin lege.” Acolo nu mai este că-i vandalizat, că nu-i vandalizat, că-i greșit 
proiectul de lucrări, că nu-i greșit, nu pot înțelege nimic. Cert este un singur lucru, 
indiferent ce se face cu remedierea defecțiunilor, va arăta la anul la fel. Pentru treaba 
aceasta, ca să lămurim problema, la ședința următoare avem organe, instituția statului care 
se ocupă de protecție, de pază, de acela, de acela, să facă o anchetă, să vadă ce s-a 
întâmplat la statuia Ostașului Român. Respectăm foarte simplu Titlul V art. 49 și art. 50 



 

 

alin. 1 și atunci o să dăm seama, am greșit noi, greșesc ei, pentru că nu se poate să mergem 
așa, într-un an așa, într-al doilea iar începi să investești banii aiurea, nu văd sensul. Nu văd 
sensul. Și atunci vedeți, că domnule a greșit acesta, dar de ce n-a făcut? Vă mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Domnul primar ne 
răspunde.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da, deci domnule consilier, 
ieri când am avut discuția cu tot consilierii celor două partide, am discutat această 
problemă. E adevărat, că n-au fost reprezentații presei la acea întâlnire și mă gândesc, că 
dumneavoastră ați fi vrut neapărat să ridicați problema și în fața presei, dar domnul 
Cochior, deci practic dumneavoastră ați fost unul dintre cei care atunci, când noi am lansat 
licitația, v-ați preocupat inclusiv de faptul, că vreți să vorbiți cu firme să participe la 
licitație. Licitația a fost câștigată de o firmă din Tecuci. Nu știu, cum a ajuns firma din 
Tecuci în Sfântu Gheorghe să câștige licitația, a câștigat, a făcut lucrarea, are o garanție, 
trebuie respectată legea. Punct. Atât. Nici mai mult, nici mai puțin, nu văd ce treabă are 
poliția sau nu știu la ce alte organe v-ați gândit în acest caz. Este o investiție, s-a făcut, este 
în garanție, asta este. Deci dumneavoastră pe toată perioada, când s-a făcut construcția, v-
ați comportat și eu chiar m-am bucurat de acest lucru, v-ați comportat ca un diriginte de 
șantier. Ați fost acolo zilnic, ați văzut cum se lucrează, eu m-am bucurat de acest lucru. M-
aș bucura, dacă la fiecare investiție din oraș ar fi un consilier local, care ar urmări cu mare 
atenție lucrările. Dar acum să nu-mi reproșați mie, ceva ce nu ține de mine, deci noi am 
alocat banii, noi am ținut licitația, a câștigat cineva licitația, a făcut lucrările, dacă nu a 
făcut lucrări de calitate conform contractului, răspunde de ceea ce a făcut. Vă mulțumesc.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc, domnule primar, dar 
eu am sprijinit pentru că nu cunoștea orașul, n-am nimic cu firma, n-am nimic absolut. Însă 
acolo mai este și altceva legat, care trebuie să vedem. Câinii nu au ce căuta acolo. Dacă 
vedeți căini și vă duceți și-i vedeți, vă puneți mâinile în cap. Este un monument istoric, nu? 
Păi, hai să vedem, că avem Poliție Comunitară, avem Poliție Locală, prinde pe unul care se 
duce să facă nevoile acolo.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulțumim, o după 
amiază plăcută și ne întâlnim probabil la ședința ordinară, nu de acum, nu? Ne întâlnim 
probabil la ședința ordinară, pentru că vin sărbătorile și nu cred că mai avem…” 
 
 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 aprilie 2019. 
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