
 

 

 
 
 
 
Nr. 104/2019 

 
PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 25 aprilie 2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Bálint Iosif, Jánó Mihail, Kondor Ágota, Tischler Ferenc. 
 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. 617/2019.  
 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 de astăzi. Întrucât au început teoretic sau cred că și practic Zilele 
Orașului Sfântu Gheorghe, deci domnul primar cel puțin, domnul viceprimar sunt incluși 
într-o serie întreagă de activități. Prima dată o să supunem la vot proiectele de hotărâre din 
ședințele extraordinare din… procesele verbale, scuzați …din 19.03.2019, deci 19 martie, 
supunem la vot.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 „Așa. Mulțumim. Din 25 martie.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează lipsind din sală (Debreczeni 
László, József Álmos). 
 „Da, mulțumim. Procesele verbale de la ședința ordinară din 28 martie.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 „Da, mulțumim. Ședința extraordinară din 04.04.2019.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 ”Mulțumim și în sfârșit ședința extraordinară din 11.04.2019.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 „Mulțumim. Și acum Ordinea de zi a ședinței de astăzi. Avem 17 puncte și Diverse. 
Am înțeles, că la Diverse n-avem nici un proiect, în schimb am înțeles, că doamna Sztakics 
vreți să retrageți proiectul nr. 12? Parcă așa este, da, așa este.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei consilieri, reprezentaților presei. Doresc să retrag proiectul de hotărâre nr. 12, 
deoarece, din păcate proiectantul nu a finalizat încă și nu a putut trimite modificarea, deși 
ne-am fi dorit foarte mult să actualizăm documentația pentru reabilitarea termică a 
Grădiniței ”Árvácska” pentru a putea începe achiziția publică, însă, din păcate, depindem 



 

 

de proiectanți, care nu respectă întotdeauna nici măcar promisiunile făcute.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Așadar, fără 
proiectul nr. 12. Domnul primar a dorit să ia cuvântul, vă rugăm, domnule primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da, mulțumesc frumos. Vă 
salut cu stimă pe toți! Aș avea rugăminte, dacă veți fi și dumneavoastră de acord, să 
dezbatem punctele nr. 11 și 15 de pe Ordinea de zi după punctul nr. 3, deoarece eu trebuie 
să plec puțin mai devreme și acestea trebuie să fie prezentate de mine, respectiv am 
întrebarea, dacă se înscrie cineva la Diverse, dacă da, atunci rog să luăm mai devreme și 
punctul Diverse, bine? Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Dacă la Diverse nu 
s-a înscris nimeni, da? Iar în privința proiectului, dacă sunteți de acord să introducem 
proiectul nr. 11 și proiectul nr. 15 înaintea proiectelor nr. 1, nr. 2, deci înaintea primului 
proiect, să începem cu proiectul nr. 11. Supunem la vot propunerea domnului primar 
pentru proiectul nr. 11.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 „Și proiectul nr. 15 ați spus, domnule primar, nu? Da. Și același lucru pentru 
proiectul nr. 15.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 „Mulțumim. În aceste condiții, vă rugăm să prezentați proiectul nr. 11!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Încep cu proiectul nr. 1, 2, 3 
și după 3 vine proiectul nr. 11.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe 
anul 2019. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

„Deci primul punct de pe Ordinea de zi se referă la aprobarea alocării unei sume de 
bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe anul 2019. În 
temeiul proiectului de hotărâre, anul acesta dorim să alocăm o sumă de 50.000,00 RON 
pentru instituirea fondului de relații internaționale. Vă rog să susțineți proiectul de 
hotărâre! Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mă scuzați, trebuia să 
supunem la vot Ordinea de zi în întregime, doamna secretar e aici și știți procedurile 
juridice și a spus să nu întrerupem chiar în timpul, că nu-i frumos. Așa că mai întâi 
supunem în întregime Ordinea de zi la vot.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos). 
 „Mulțumim. Și dacă la proiectul de hotărâre nr. 1 dorește cineva să ia cuvântul? 
Nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 1.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 137/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da. Mulțumesc frumos. Am 
pregătit și anul acesta o sumă pentru susținerea diferitelor lucrări de renovare ale bisericilor 
istorice creștine. Prin proiectul de hotărâre nr. 2 ne decidem asupra alocarea unei sume 
Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe. În anul 2018 au început lucrările de construcție în 
cazul imobilului situat în Piața Libertății nr. 13, anul trecut am contribuit la aceste lucrări 



 

 

cu o sumă în valoare de 185.000,00 Ron, anul acesta dorim să le susținem cu o sumă de 
145.000,00 RON. Despre acesta este vorba în proiectul de hotărâre. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt la acest punct, atunci supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 3 …3 este 
la fel ca 2, deci am spus 3.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (József 
Álmos), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 138/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice V. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc. Deci proiectul 
de hotărâre se referă la alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice 
”Krisztus Király” nr. V din Sfântu Gheorghe. Parohia planifică construcția unei locuințe de 
diacon, a unei arhive parohiale și a unei case de rugăciuni, adică mai precis au început deja 
construcțiile. Anul trecut le-am susținut cu o sumă de 615.000,00 RON. Anul acesta dorim 
să contribuim la continuarea lucrărilor cu o sumă în valoare de 320.000,00 RON din fondul 
bugetar pe care l-am aprobat deja.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt, așadar supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
139/2019. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da. Mulțumesc frumos. 
Punctul nr. 11 de pe Ordinea de zi în vederea unei valorificări și utilizări mai favorabile ale 
terenurilor, Parcul Industrial a solicitat modificarea parcelelor, prezentul proiect de 
hotărâre se referă la dezlipirea unei parcele. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt. Supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 11.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
140/2019. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
demarării procedurii de contractare a serviciilor sociale furnizate de Complexul 
”Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da. Mulțumesc. În anii 
precedenți am spus de mai multe ori, că am convingerea, potrivit căreia activitățile cu 
caracter social pot fi desfășurate mult mai bine de către organizații civile și bisericești 
decât de către Statul Român sau de către primării. Am contractat pe baza acestei 
convingeri și adăpostul de noapte și sunt convins că primăria a luat o decizie bună în acest 
sens, funcționează bine. Există mai multe instituții sociale în oraș, pe care le-am 
modernizat în cadrul diferitelor cereri de finanțare ale Uniunii Europene, în cazul acestora 
a trebuit să așteptăm 5 ani, ca să putem face acest pas. Mai multe organizații civile și 
bisericești au semnalizat deja primăriei faptul, că ar administra instituții sociale, care în 
prezent țin de competența primăriei și funcționează în cadrul sistemului administrativ al 
primăriei. Complexul ”Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe este una dintre 
aceste instituții, acest proiect de hotărâre se referă la inițierea acestei proceduri de 



 

 

contractare. Eu sunt convins de faptul, că organizațiile civile și bisericești vor administra, 
desigur în primul rând din punctul de vedere a calității serviciilor, cel puțin la fel de bine, 
cum au fost conduse în anii precedenți din partea primăriei. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt. Și atunci supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 15. Mulțumim.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
141/2019. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos și vă rog 
să mă scuzați, dar avem o ședință cu delegații UDMR și vor sosi oaspeți din Ungaria, de 
aceea nu pot participa mai departe la ședința de consiliu. Mulțumesc pentru înțelegere. Vă 
doresc petrecere bună pe durata Zilelor Orașului Sfântu Gheorghe, iar credincioșilor 
ortodocși:  
 (lb.r.): Christos a înviat, vă doresc un Paște fericit, vă mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Să fie timp frumos, să 
avem soare! Da. Continuăm ședința. Am rămas în ordine la proiectul de hotărâre nr. 4, 
prezintă doamna viceprimar Sztakics Eva-Judit.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” 
din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În fiecare an, după 
aprobarea bugetului local, are loc aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
instituțiile subordonate ale primăriei. Vom proceda și anul acesta la fel, proiectul de 
hotărâre nr. 4 se referă la aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul 
din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019. Nu se 
modifică nimic, nu există nicio modificare în privința numărului de personal, deci rămâne 
cadrul de 111, la fel cum a funcționat și anterior Teatrul ”Tamási Áron”. 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt, așa că supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 4.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
142/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Avem un proiect similar 
de hotărâre și în cazul Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, aici 
există două propuneri interioare de modificare, eu doresc în același timp să atrag atenția 
colegilor mei consilieri asupra faptului, că domnul director Tanko Vilmos a fost revocat 
din funcție de către domnul primar, de aceea începând cu data de 17.04.2019, conducerea 
direcției este efectuată în mod temporar de mine, de aceea una dintre modificările propuse 
de acest proiect de hotărâre se referă la înființarea unui post, care are o justificare 
profesională, deci aș dori o persoană, care ar fi consilierul meu, chiar în această perioadă 
de tranziție, deoarece anunțarea postului de director, ca funcționar public este o procedură 
lungă, deci eu aș dori un specialist, un consilier cu experiență în domeniul social, va 
coordona programele și ne ajută în desfășurarea activității noastre, ca această schimbare să 
nu se simtă în cadrul direcției, având și eu totuși munca mea de aici, deci mă deplasez 
zilnic acolo, dar instituția noastră trebuie să funcționeze la nivelul spontan.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 



 

 

nimeni la cuvânt, supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 5.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
143/2019. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indexării 
cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se 
fac venit la buget local. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul trecut, dacă îmi 
amintesc bine, inflația a fost de 1,3-1,6%, anul acesta s-a anunțat o inflație de 4,6%, ca 
urmare propunem majorarea cu această valoare a impozitelor și taxelor locale pe anul 
viitor.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Întrebăm pe doamna, 
dacă ne vine acasă în plic sau cum se întâmplă, cum se face recalcularea taxelor?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Ce adoptăm acum, se referă 
la anul viitor. Anul acesta nu s-au distrinuit scrisorile, nu.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, bine. Dacă cineva 
dorește să ia cuvântul? Nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 6.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Pârvan Rodica), 1 
consilier s-a abținut (Cochior Andrei), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 144/2019. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încetării 
Contractului de concesiune nr. 558/11.05.2005 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Cabinetul Medical Independent-Stomatologie Dr. Oltean 
Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Domnul doctor 
stomatolog, Oltean Petru a solicitat încetarea din comun acord a Contractului de 
concesiune încheiat cu dânsul începând cu data de 01.04.2019, așa că propunem să 
aprobăm cererii dânsului.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt, supunem la vot proiectul nr. 7. Domnul József Álmos-Zoltán. 
Mulțumim.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
145/2019. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu 
Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acest proiect de hotărâre 
conține modificarea contractului încheiat cu Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Este vorba 
pe de o parte de amortizarea diferitelor active fixe, respectiv includerea în lista bunurilor 
patrimoniale a două autobuze, respectiv introducerea a unei linii de autobuze, mai precis, 
această linie există deja, însă solicităm includerea acesteia în contract, este vorba de linia 
de autobuze nr. 5, care începând cu str. Berzei, trecând în fața Casei cu Arcade, oprind la 
Gara CFR, prin str. Lunca Oltului, transportă călătorii până la Arena Sepsi. Este o cursă cu 
succes, care a fost introdus inițial cu scop experimental, circulând în fiecare oră, între orele 
15:00-22:00 în zilele lucrătoare, având 4 curse în week-end, cu pornire din str. Berzei la 
orele 10:00,13:00,18:00 și 21:00. La aceste lucruri se referă propunerea de modificare a 
contractului, vă rog s-o susțineți prin votul dumneavoastră!” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. S-a înscris la 



 

 

cuvânt domnul Kolcza István, poftiți!” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul 
acordat. Noi, respectiv Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe am primit următoarea 
cerere din partea locatarilor de la sfârșitul străzii Ciucului și din str. Izvorului, aș dori să 
citesc această cerere: ”Subsemnații locatari de la sfârșitul străzii Ciucului și din str. 
Izvorului, v-am solicitat de ani de zile inițierea unei linii de autobuz, care să ne fie și nouă 
de folos. Ne-am bucurat de faptul, că anul trecut s-a introdus o linie până la Arena Sepsi, 
însă stăm nedumeriți în fața faptului, că nu există o stație potrivită pentru noi între 
magazinul Kaufland și Arena Sepsi. Vă solicităm, să soluționați cât mai curând posibil 
această problemă.” Această cerere a fost semnată de 49 de persoane.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, domnule 
viceprimar!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Cu data de ieri am 
formulat deja un răspuns la această cerere depusă de către locatari, desigur până când nu a 
existat o linie de autobuze până la Arena Sepsi și muncitorii fabricii de pantaloni fiind 
transportați de o altă cursă de autobuze, zona aceasta a orașului nu a avut o linie de 
autobuze, respectiv starea dezorganizată a străzii Lunca Oltului, care se va rezolva prin 
cererea noastră de finanțare depusă în cadrul Programului Operațional Regional, 
îngreunează de asemenea amenajarea stației în cauză, neexistând trotuar, neexistând spațiu 
pentru construirea unei stații adecvate, însă răspunsul conține faptul, că începând cu data 
de 15.05.2019 se va amenaja o stație temporară vizavi de fabrica de lapte, acolo unde se 
află parcarea fabricii de lapte va fi expusă un indicator pentru stație de autobuz, pe care-l 
putem amplasa doar pe o parte, unde oamenii pot urca și călători până la Arena Sepsi, la 
arenă nu va staționa autobuzul și pot întoarce cu acesta spre centru, așa că vor putea utiliza 
acest traseu începând cu data de 15.05.2019.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu mai dorește 
nimeni să ia cuvântul, așa că supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 8.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
146/2019. 
 „Mulțumim. Proiectul de hotărâre nr. 9 și 10 privesc același obiectiv, dar desigur 
vin prezentate și votate separat, domnule viceprimar, aveți cuvântul!” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Primul prezintă bilanţul 
contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018, a declarat un venit în 
valoare de 1.355.000,00 RON, cu o cheltuială totală de 1.249.000,00 RON, deci profitul 
net este de 105.000,00 RON, fiind recomandată și distribuirea profitului în felul următor: 
fondul de rezervă permis, respectiv prevăzut de lege este în valoare de 6.219,00 RON, 
dividende plătite Primăriei în valoare de 49.626,00 RON, suma de 49.627,00 RON pentru 
finanțarea activității firmei.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Supunem la vot 
proiectul de hotărâre nr. 9” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
147/2019. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acesta conține bugetul de 
venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe propus pe anul 2019. 
Cifrele sunt de o scară similară, nu se poate aștepta evenimente deosebite în ceea ce 
privește viața financiară a întreprinderii, dânșii calculează un venit în valoare de 
1.634.000,00 RON și cheltuieli estimative în valoare de 1.560.000,00 RON, planificând un 
profit în valoare de 74.000,00 RON.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Supunem la vot 
proiectul de hotărâre nr. 10.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
148/2019. 
 „Așa. Pe nr. 11 l-a prezentat domnul primar, nr. 12 a fost retras, proiectul de 
hotărâre nr. 13, prezintă domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de finanțare nr. 12680/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între 
Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin 
Consiliul Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Prin acest proiect 
solicităm modificarea contractului de finanțare încheiat cu Asociația Clubul Sportiv Sepsi-
SIC. Așadar este vorba de un contract de finanțare încheiat pe mai mulți ani, suma alocată 
pe anul trecut nu a fost cheltuită în totalitate de echipă și solicităm regruparea acestor sume 
pentru anul 2019, prin această completare a contractului, Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe va contribui cu o sumă totală de 1.116.797,00 RON la completarea bugetului 
asociației.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Supunem la vot 
acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
149/2019. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură 
”Kónya Ádám” în vederea organizării în anul 2019 unor evenimente cu caracter cultural în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Majoritatea evenimentelor 
cu caracter cultural derulate în Municipiul Sfântu Gheorghe sunt coordinate de Casa de 
Cultură ”Kónya Ádám”, însă în scopul contribuirii cu mijloace și resurse umane la 
derularea acestor evenimente din partea Direcției de Gospodărire Comunală a Municipiului 
Sfântu Gheorghe am încheiat de obicei în fiecare an un contract de asociere. Aveți în față 
și acum un contract similar de asociere, care diferă și este mai amplu decât cel din anii 
precedenți prin faptul, că anul acesta, pe baza propunerii domnului primar, anul tematic va 
aparține elevilor, anul 2019 este dedicat elevilor, în acest sens, Municipiul Sfântu 
Gheorghe dorește să organizeze foarte multe evenimente cu caracter sportiv și cultural și 
deoarece se planifică nu numai evenimente sportive, ci și culturale, bugetul va aparține în 
întregime Municipiului Sfântu Gheorghe, deci nu va fi pus la dispoziția Casei de Cultură 
”Kónya Ádám”, însă avem nevoie și de mijloacele și resursele umane ale Casei de Cultură 
”Kónya Ádám”, deci acest contract de asociere are de fapt o direcție bilaterală, se referă la 
evenimentele cu caracter cultural pe anul 2019.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu s-a înscris 
nimeni la cuvânt, supunem la vot proiectul de hotărâre nr. 14.” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
150/2019. 
 ”Mulțumim. Proiectul de hotărâre nr. 15 l-a prezentat domnul primar, proiectul de 
hotărâre nr. 16, prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului 
onorific „PRO URBE” pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Și anul acesta pe data de 
05.05.2019 ora 13:00, în cadrul festiv al unei ședințe de consiliu, va avea loc ceremonia 
decernării titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019. Potrivit regulamentului nostru, 
până la termenul de 15.03.2019 au sosit patru propuneri, din aceste patru propuneri comisia 
culturală propune ca laureat al titlului onorific „PRO URBE” pe canonicul, diaconul, 
consilierul din Sfântul Scaun, paroh, cercetaș șef Szabó Lajos. Domnul părinte Szabo 
Lajos a sosit la Sfântu Gheorghe în anul 1990, a participat la repornirea și înregistrarea 
Asociației Cercetașilor Maghiari din România, a înființat și conduce și în prezent echipa de 
cercetași nr. 40. Sub conducerea sa, în anul 1990 au fost inițiate lucrările de construcție ale 
Bisericii Catolice ”Krisztus Király”, fiind inaugurat în anul 2006. În prezent își desfășoară 
activitățile la Biserica Romano-Catolică Sf. Iosif, unde lângă echipa de cercetași, asigură 
loc și sprijin pentru încă 13 comunități, fiind conduse mai multe de către domnul paroh.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. La acest punct 
vreau să vă spun, că la comisia culturală s-a votat cu 4 voturi pentru, domnul Gheorghe Ion 
s-a abținut și subsemnata am refuzat să votez, ceea ce voi face și acum, cu specificarea, că 
eu nu mă manifest împotriva domnului propus să i se decerneze premiul, dimpotrivă, ci 
este modul meu de a protesta împotriva procedurii acesteia, care ne dă dreptul doar din 
patru în patru ani la câte un loc. Am crezut anul trecut, că se va reveni, dar a fost doar așa o 
amăgire, ca să spun așa, fapt pentru care refuz realmente, nu votez nici da, nici nu, refuz să 
votez, dar încă odată, protestul meu se îndreaptă împotriva procedurii și nu împotriva 
omului, pe care îl felicit, sigur, că da, pentru faptul că a fost propus să ia acest premiu și 
mă gândeam să vin și cu o propunere: dacă tot din patru în patru ani comunitatea 
românească are dreptul la un premiu ”PRO URBE”, mă gândeam să propun onoratului 
Consiliu să plătim taxele și impozitele tot din patru în patru ani, ca să mergem pe aceeași 
linie, taxe, impozite, amenzi plătim tot din patru în patru ani și atunci ar fi convenabil. Vă 
mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aș dori să răspund doar cu 
o singură propoziție. Vreau doar să clarific faptul, că în temeiul hotărârii noastre în vigoare 
am respectat procedura. Deci desigur consilierii locali pot avea dreptul la modificarea 
hotărârii, care poate fie aprobată, fie respinsă de Consiliul Local. Însă ceea ce s-a aprobat și 
ceea ce este HCL în vigoare, a fost respectată și în cazul acesta. Ca nu cumva cineva să 
aibă impresia, că s-a comis vreo greșeală procedurală.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu, n-a fost o greșeală 
de procedură, a fost o greșeală intenționată, cred că dumneavoastră obișnuiți, cel puțin la 
mine intră în ritual, dacă nu apare problema ”PRO URBE”, crează suferință în fiecare an. 
Vă mulțumesc. Ne dăm după regulament, dar o să venim anul viitor în ianuarie, atunci o să 
modificăm regulamentul, degeaba propunem să modificăm, că mașina de vot arată 17 la 4, 
așa, fără nicio fisură și atunci n-am rezolvat nimic. Da. Domnul Gheorghe Ion, da, 
Gheorghe Ion, da.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Vă mulțumesc. Salut pe toți cei 
prezenți! Faptul, că m-am abținut în comisie, este că am susținut laudația domnului colonel 
inginer Csáky Ernő, deci n-am nimic împotriva domnului Szabó. Singurul fapt este, că am 



 

 

susținut această persoană, pe care am considerat eu, că ar merita acest premiu, având în 
vedere, că a făcut ceva pentru societate în plus față de faptul, că ceilalți poate că au fost 
plătiți să-și facă activitatea. Dânsul a făcut ceva în plus pentru societate și pentru 
comunitate, fiind fondatorul acelui frumos Muzeu ”Puskás Tivadar”, care se va mări cu 
acest muzeu, inclusiv cu o altă locație unde se va expune și alte exponate în orașul nostru. 
Atât am avut de spus, vă mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Domnule viceprimar!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și acest lucru confirmă 
faptul, că regulamentul aprobat de Municipiul Sfântu Gheorghe este respectat în cazul 
tuturor comunităților ale orașului, au existat nu doi, ci cinci propuneri pentru titlul onorific 
”PRO URBE” și așa s-a decis comisia, am vorbit personal cu domnul profesor Csáky Ernő 
și a acceptat în mod deplin decizia ca laureatul titlului onorific ”PRO URBE” pe anul acest 
să fie domnul Szabó Lajos.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Nu mai sunt luări 
de cuvânt, așadar supunem la vot proiectul.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier a refuzat să voteze (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 151/2019. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 „Deci se alege ca președinte de ședință pentru luna mai pe doamna consilier 
Székely Kincső, iar în lipsa acesteia pe doamna Sztakics Éva-Judit. Da. Supunem la vot 
proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
152/2019. 
  
 DIVERSE: 
 „Doamna Sztakics mai dorește să spună câteva cuvinte.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da. Domnul primar m-a 
rugat ca să vă atrag atenția, probabil, că ați primit probabil invitația pentru ziua de 
05.05.2019 ora 12:00, aici la sala de consiliu, pentru semnarea într-un cadru festiv a 
contractului de înfrățire între localitatea Balatonszentgyörgy și Sfântu Gheoghe, iar apoi de 
la ora 13:00 va urma ceremonia decernării titlului onorific „PRO URBE” în sala Gábor 
Áron, deci ne vedem pe data de 05.05.2019 la ora 12:00.” 
 Doamna președinte de ședință PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Deci am primit 
invitația…” 
 
 
 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 iunie 2019. 
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