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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 30 mai 2019, 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. 707/2019.  
 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.  
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Bună ziua! Salut cu 
drag colegii și reprezentanții presei la ședința ordinară de azi. Înainte de a trece la Ordinea 
de zi, aș dori să vă întreb dacă cineva dorește să ia cuvântul la diverse? D-na Pârvan 
Rodica și dl. Cochior Andrei au semnalat că ar dori să se înscrie. Are cuvântul dl. 
viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să retrag punctul 7 
de pe Ordinea de zi, respectiv aș dori să propun punctele D2, D4, D5, D6, D7 pe Ordinea 
de zi. Prima se referă la acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local 
în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire 
la aprobarea situației financiare pe anul 2018. Punctul D4 se referă la trecerea din 
proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a unor terenuri situate 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Őrkő. Punctul D5 se referă la aprobarea situației 
financiare anuale pe anul 2018 al MULTI-TRANS S.A. Punctul D6 se referă la acordarea 
unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților 
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea situației financiare pe 
anul 2018. Punctul D7 se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019 al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe. Totodată aș dori să propun ca punctul 
D4 să fie discutat primul, deoarece rezultatul unui proiect depinde de acest punct.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim dl. 
viceprimar. Acum dau cuvântul d-nei viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salut colegii 
consilieri, invitații, reprezentanții presei. Aș dori să retrag punctul 2 de pe Ordinea de zi. 
Totodată aș dori să propun un punct D1 și D3. Punctul D1 se referă la aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei 
Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019. Punctul D3 se referă la 



 

 

încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Asociația Vadon” în vederea organizării 
„Galopiadei Secuieşti”.  
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim. Vă rog 
să votăm despre includerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile, 
Székely Kincsö). 
 „Să votăm despre punctul D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile, 
Székely Kincsö). 
 „Să votăm despre punctul D3.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile). 
 „Să votăm despre punctul D4.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile). 
 „Acum să votăm ca punctul D4 să fie prezentat primul.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile). 
 „Să votăm despre punctul D5.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile). 
 „Să votăm despre punctul D6.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Comăneci Liviu-Vasile). 
 „Să votăm despre punctul D7.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum vă rog să votăm despre Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea din 
proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a unor terenuri situate 
în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Őrkő. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba de niște terenuri, care atunci când au fost transcriere conform Legii 18/1991, 
întabularea lor a fost posibilă numai în proprietatea publică a municipiului. Totodată nu au 
fost și nici în prezent nu sunt terenuri care pot fi folosite pentru activități de utilitate 
publică, sau de interes public. Propunem ca să fie trecut în proprietatea privată a 
municipiului aceste terenuri. Este vorba de patru parcele.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comsiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil acest punct. Vă rog să votați. Scuze, are 
cuvântul dl. Cochior.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Aș dori să văd suprafața terenului, 
care intră în...” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Este vorba de patru parcele. 
Una cu o suprafață de 900 mp, a doua cu 1210 mp, a treia cu 730, respectiv a patra cu 1170 
de mp.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim. Vă rog 
să votați despre punctul D4.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
174/2019. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 



 

 

de bani Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru Biserica 
Evanghelică Lutherană propunem suma de 100.000 RON pentru repararea bisericii.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Dacă sunt observații, întrebări? Nu sunt. Comsiile 1, 3 și 5 au avizat favorabil 
acest punct. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
175/2019. 
 Pentru motivul că punctul 2 s-a retras, trecem la punctul 3.” 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya 
Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anual, după aprobarea 
bugetului, aprobăm organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din instituțiile 
subordonate. La Casa de Cultură “Kónya Ádám” sunt 26 de posturi, din care una singură 
este vacantă. Tot atât a fost și în anul 2018.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comsiile 1, 4 și 5 au avizat favorabil acest punct. Dacă sunt observații, 
întrebări? În cazul în care nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
176/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reglementării situației juridice al terenului aferent stației de carburanți Lukoil de pe strada 
Lt. Păiș David. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La stația de carburanți 
Lukoil a reieșit faptul că înafara de terenul concesionat, în suprafață de 1500 mp mai 
folosește 630 mp fără a plăti pentru acesta. Aceată sumă a fost plătită retroactiv, conform 
taxei de chirie pentru 10 ani. Vom da în concesiune în continuare pentru Lukoil această 
stație de carburanți, deoarece dorește să modernizeze unitatea.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comsiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? În cazul în care nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
177/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lt. 
Păiș David. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba despre un teren 
intravilan, care este în administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, administrând 
proprietatea statului și conform articolului 36 din Legea 18 dorim să-l trecem în 
proprietatea privată.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comsiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
178/2019. 



 

 

 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii 
contrucţiilor pe terenurile alăturate. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba despre 
contracte de concesiune încheiate cu 5 persoane juridice și 3 persoane fizice, pe care le-am 
prelungi cu 5 ani, adică până la mai 2024. Chiria este obișnuita 5 euro/mp/an.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comsiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
179/2019. 
 „Punctul 7 a fost retras, trecem la punctul 8.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2019. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Pentru anul 2019 venitul 
plănuit de către MULTI-TRANS S.A. este în sumă de 4.249.000 RON, iar cheltuielile 
planificate sunt în valoare de 4.244.000 RON. Câștigul prevăzut este în valoare de 5000 de 
RON. Mai târziu vom aproba și bilanțul, s-a încurcat un pic Ordinea.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. În comisia 1 s-a aprobat cu 4 voturi pentru și 1 abținere. Comsia 5 a avizat 
favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri se abțin de la vot (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 180/2019. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării 
capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Recent am aprobat un 
ajutor de stat pentru societatea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, am primit avizul Consiliului 
Concurenței. Acest proiect de hotărâre se referă la aprobarea acestui majorare de capital, 
respectiv la mandatarea reprezentantului SEPSIIPAR S.R.L. pentru a aproba acest lucru. 
Vă reamintesc asupra faptului că prin acest lucru se majorează capitalul social al societății 
de la suma de 500.000 RON la 1.430.000 RON, din care va achiziționa mașini pentru 
întreținerea străzilor. SEPSIIPAR S.R.L. este proprietar în proporție de 0,2 %, astfel 
trebuie să contribuie și el cu suma de 1860 lei la majorarea capitalului social și despre 
aceasta este vorba în mandat.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
181/2019. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării 
capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La fel am votat un ajutor 
de minimis, ajutor de stat pentru SEPSIIPAR S.R.L., pe care îl vom plăti prin majorarea 



 

 

capitalului social și cu acest proiect de hotărâre vom mandata pe reprezentantul URBAN 
LOCATO S.R.L., ca în cazul lui să contribuie cu suma de 360 RON, datorită faptului că 
este proprietar în proporție de 0,2%.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. În comisia 1 s-a aprobat cu 4 voturi pentru și 1 abținere. Comsia 5 a avizat 
favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri se abțin de la vot (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 182/2019. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind împuternicirea 
temporară a consilierul local Csatlós László pentru reprezentarea municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Datorită absenței colegului 
nostru Debreczeni László este necesar împuternicirea celuilat membru al adunării generale 
a asociaților, Csatlós László, ca să reprezinte singur interesele municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
183/2019. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bilanțului contabil al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Venitul societății 
SEPSIIPAR S.R.L. pe anul 2018 a fost în valoare de 48.166 RON, iar cheltuielile au fost în 
suma de 511.387 RON, astfel a încheiat anul 2018 cu o pierdere de 463.221 RON.”  
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. În comisia 1 s-a aprobat cu 4 voturi pentru și 1 abținere. Comsia 5 a avizat 
favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri se abțin de la vot (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 184/2019. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acest buget arată faptul că 
tendința s-a modificat la SEPSIIPAR S.R.L. În sfârșit are rezultat eforturile făcute pentru a 
popula Parcul Industrial, iar bugetul pe anul 2019 este calculat cu un sold nul și cu puțin 
profit. Deci venitul planificat este de 600.000 RON, iar cheltuielile estimate sunt de 
599.000 RON, asta însemnând un profit de 1.000 RON.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
184/2019. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 



 

 

modificării și completării Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între 
Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În contractul încheiat cu 
SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL, pe lângă lista lucrărilor deja existente mai adăugăm 30 de lucrări 
noi, respectiv prețurile acestora care a fost negociat cu o comisie din cadrul Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
185/2019. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Vă supunem spre aprobare 
Planul Urbanistic Zonal solicitat de către PK Bronze SRL. Cererea se extinde pe un teren 
de 6,26 hectare, pe care l-am vândut anul trecut, acel teren unde sa aflat parcarea Multi-
Transului. Societatea dorește să înființeze un centru comercial, un mall. Planul conține 
modificarea indicatorilor urbanistice caracteristice terenului, amenajarea traficului și 
pacării, respectiv ar stabili conturul centrului comercial. Vizavi de Kaufland traficul ar fi 
soluționat printr-un sens giratoriu. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
186/2019. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hortărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, str. Dózsa György nr. 32, Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Proprietarul terenului de 
pe str. Dózsa György nr. 32 este firma Instal All SRL, pe care o parcelează și dorește să 
construiească locuințe. Din acest motiv s-a elaborat acest plan.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 2 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
187/2019. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hortărâre privind aprobarea 
atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să denumim 
câteva instituții, străzi și pieți. Propunerile au fost avizate de către comisia de denumiri 
străzi, cu excepția câtorva. Evident am înaintat spre aprobare acele care au fost avizate 
favorabil de către comisia de denumiri străzi. Este vorba de următoarele instituții: vom 
numi oficial Sepsi Arena sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri, baza de înot se 
va numi Román Vilmos, squarul de la intersecţia străzilor Fânului cu Lázár Mihály se va 



 

 

numi Piaţa Luther. Locuitorii de acolo nu va trebui să-și schimbă buletinul, deoarece doar 
biserica se va afla pe acea adresă. Aleea Fortuna se va numi aleea pe care se află blocurile 
de locuinţe construite de Fortuna Park SRL lângă ştrandul municipal. Imreh István se va 
numi strada situată la capătul străzii Izvorului, în partea sud-estică a acesteia. Parcul de pe 
str. Cimitirului se va numi Grădina Ujjvárossy József. Strada paralelă cu str. Borvíz, în 
partea nordică se va numi strada Rezervorului. Strada Strâmbă se va numi strada din zona 
str. Ţigaretei şi str. Pârâului. Strada perpendiculară pe str. Fermei se va numi Strada 
Părului.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 2 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre, comisia 5 a avizat 
favorabil acest proiect de hotărâre cu abținerea dlui Cochior Andrei. Și comisia 6 a avizat 
favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier votează împotrivă (Cochior Andrei), 1 
consilier se abține de la vot (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 188/2019. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hortărâre privind aprobarea 
atribuirii denumirii Școlii Primare din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Școala Primară din 
Chilieni, care aparține Școlii Gimnaziale ”Ady Endre” ar primi denumirea Școala Primară 
”Mánya Béla”. Mánya Béla a primit premiul Pro Urbe. Satul demult dorește să ia numele 
domnului învățător eminent. O rog pe d-na Vasi Etelka, delegat sat Chilieni, care este și 
inițiatorul, să susține propunerea. Aș dori să mai adaug faptul că inițiativa a primit avizul 
favorabil al inspectoratului școlar, al școlii, respectiv al comisiei de denumiri străzi.” 
 Doamna VASZI ETELKA, delegat sat Chilieni (lb.m.): „Părinții copiilor din 
școala din Chilieni, locuitorii m-au susținut în inițiativa, ca școala de la Chilieni să fie 
numit după dl. învățător Mánya Béla, deoarece a fost pentru un timp îndelungat 
învățătorul, directorul școlii. El a înființat un club de go-kart, a construit primul go-kart în 
Chilieni. A amenajat un atelier de tâmplărie, unde elevii de la școală au putut să pună în 
practică activitățile. Eu așa simt că dl. învățător Mánya Béla merită, ca școala de la 
Chilieni să-și poartă numele. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 4 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
189/2019. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hortărâre privind aprobarea 
modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociației Clubul Sportiv 
„SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): ”În ultima perioadă 
asociația sprijină și alte ramuri sportive și pentru a realiza aceste obiective este necesar 
modificarea actului constitutiv. S-ar mai adăuga două ramuri sportive în activitatea 
asociației, cum ar fi ciclismul și luptele. Sportivii, tinerii vor avea noi oportunități să 
participe la concursuri naționale și internaționale. Consilul local astfel, prin asociație ar 
dori să sprijine doi sportivi valoroși, care deja au dovedit și au câștigat numeroase trofee: 
ciclistul Szabó Norbert și Incze Kriszta Tünde, care la lupte deja se pregătește pentru 
olimpiada din Tokio. Deci solicităm extinderea activității cu aceste două ramuri sportive. O 
altă modificare în actul constitutiv ar fi faptul că sediul asociației se va muta pe str. 



 

 

Ciucului nr. 176.”  
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
190/2019. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hortărâre privind aprobarea 
finanțării activităților sportive desfășurate de Clubul Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): ”Așa cum în fiecare an, și 
acum Clubul Sportiv Școlar solicită sprijin pentru a plăti chiria sălii de sport de pe str. 
Vânătorilor. Acest lucru este sprijinit de către Municipiul Sfântu Gheorghe. Vă rog să 
votați în acest sens.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 5 și 6 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
191/2019. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu 
Gheorghe pe perioada 2019 – 2024. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Datorită faptului că d-na 
director Popa Anamaria a primit o notă mai mare de 9 pentru activitatea s-a din ultimii 
patru ani, are dreptul conferit de lege de a înainta un plan managerial nou pentru următorii 
3-5 ani. Noi propunem 5 ani. Ne bucurăm de faptul că în decursul ultimelor ani este primul 
manager al teatrului, care își aduce la bun sfârșit mandatul și dorește să continue 
activitățile începute. Eu personal mă uit la spectocolele lor, sunt mulțumită de activitatea 
lor, sunt mulțumită de faptul că d-na director este deschisă la orice eveniment organizat în 
oraș. Am pregătit pachetul măsurilor la care trebuie să facă referire în planul managerial 
pentru următoarele 5 ani. Unele dintre indicele la care trebuie să se conformeze, ar fi că ar 
trebui să susțină minim 4 producții noi anual, să organizeze anual cel puțin 12 acțiuni, 
activități cultural-educative destinate mai ales tinerilor. Propunem să încerce reducerea 
costurilor pe un spectator, să invite cât mai multe spectacole în oraș. Aș mai dori să 
menționez faptul că 40% din spectatorii Teatrului ”Andrei Mureșeanu” sunt de 
naționalitate maghiară, astfel eu consider că și acest lucru dovedește faptul că acest teatru 
se adresează pentru mai multe categorii ale societății. Până la data de 21 iunie trebuie să 
depună d-na director planul managerial.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Are cuvântul d-na consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Și în comisie s-a pus această 
problemă, și acolo am rezumat în câteva cuvinte părerea mea privitoare la activitatea 
teatrului. Mi se pare foarte curios, că se sare peste concursul organizat din 4 în 4 ani și se 
acordă nota nouă, nu am înțeles pe ce criterii și de către cine. Doar consider că acest 9 și 
sărirea peste concurs este un fel de răsplată pentru măgăria care s-a întâmplat la sfârșitul 
anului trecut, când s-a jucat peste voința noastră și s-a repetat de 21 ianuarie piesa ”Nu 
chiar 1918”. Eu o consider ca pe o răsplată. Nu știu cine a făcut parte din această comisie. 
Stimată d-nă viceprimar, ziceți că ați studiat caietul de sarcini și ați văzut repertoriul, ați 
găsit vreo piesă din repertoriul clasic, care să vă reprezinte și pe dumneavoastră, care vă 



 

 

apropiați de o vârstă medie, să spunem, nu? Am văzut că frecventați teatrul. Am spus și în 
comisie, eu n-am mai văzut o piesă clasică la acest teatru de foarte mult timp, spectacole 
pregătite din repertoriul, sau pentru festivalurile internaționale, ca să plecăm în Italia, 
Franța, Spania, pentru că asta e scopul unui teatru municipal. Scuzați-mă, dar nu văd 
rostul. Deci s-a ajuns că foarte multe... Deci nu vorbesc doar în numele meu, fiind profesor 
de carieră am discutat cu foarte mulți colegi, profesori de diverse materii, și toți mi-au 
spus, că dacă vor să vadă un teatru se duc la Brașov. Păi, frumos. Și eu merg la Brașov, 
ultima oară am fost lunea trecută și am văzut o piesă cu Maia Morgenstern. Plec din Sfântu 
Gheorghe și susțin teatrul dramatic din Brașov, pentru că aici n-am ce vedea, decât piese 
cu sex, piese cu un limbaj care prindă la... ziceți tineret. Bun, atunci deci noi nu mai avem 
loc în orașul asta, numai tineretul. V-am spus, dacă vreau să văd teatru, ies pe stradă. Ies pe 
stradă și ascult limbajul și nu trebuie să mă duc la teatru. Teatrul este o artă și arta are un 
scop frumosul, nicidecum altceva. Spun încă odată: mi se pare, că este... Sigur, o să spuneți 
că e legal, ați găsit ... (nu se înțelege), în așa fel încât să ocupe funcția încă cinci ani. 
Numai problema este că nu mai avem un centenar în următorii cinci ani, ca să se mai joace 
o astfel de măgărie, dar poate se găsește altceva, cine știe ce activități mai poate adăposti 
teatrul. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeați dumneavoastră că Guruianu are urmaș de 
seamă în urbea noastră. A plecat Guruianu, trebuia cineva să-i ia locul. Nu se poate așa 
ceva. Trebuia un concurs la care să participe oameni care doreau să conducă în continuare 
acest teatru. Ați luato în brațe și țineți, sigur că da și dați credit pe următorii 5 ani fără 
concurs, pentru că vă permite legea. Mie mi se pare că nu este normal așa ceva și nu mă 
regăsesc în activitatea Teatrului ”Andrei Mureșeanu”, care ar trebui să fie... Există Teatrul 
”Tamási Áron”, ar trebui să aibă și partea românească un teatru despre care să se spună că 
este teatrul românesc. Orice, numai teatru românesc nu este Teatrul ”Andrei Mureșeanu”. 
Doar cu numele a rămas teatru românesc. Cred că Andrei Mureșeanu se întoarce în 
mormânt. Asta este părerea mea, și v-am spus: nu vorbesc în numele meu personal, ci 
vorbesc în numele celor care sunt nemulțumiți de repertoriul acestui teatru. Și aș vrea să 
știu dacă dumneavoastră citind repertoriul v-ați regăsit în acele piese de teatru și vă plac 
acele piese de teatru? Unde este literatura clasică, dacă știm despre ce este vorba, nu? Acea 
literatură pe care vrem, sau nu vrem, trebuie să ducem înainte. Francezii o respectă, toate 
celelate... Noi nu. Noi jucăm toate aiurelile pământului așa că prinde la tot feluri de 
festivaluri. Asta se întâmplă și în cinematografie, că tot așa, sunt premiate filme, ferească 
sfântul ce filme. ”Fluier, dar fluier”, sau ceva de genul asta. Mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Răspunsul meu aș începe 
cu faptul că Popa Anamaria în ultimii patru ani, în toți cei patru ani a primit nota mai mare 
de 9. Comisia care a evaluat anual activitatea a fost numită printr-o dispoziție de primar. 
La fel a fost numită prin dispoziție de primar și comisia care a evaluat cei 4 ani. Nu am 
participat în comisia de evaluare anuală, ci doar în comisia care a evaluat cei 4 ani. Dar 
dacă cineva în fiecare an primește o notă mai mare de 9 atunci mi se pare normal ca media 
pentru cei 4 ani ar trebui să fie mai mare de 9. Așa este și la școlă. Nu noi am decis să nu 
fie concurs, ci d-na director are dreptul la acesta conform legii. Deci conform legii dacă are 
notă mai mare de 9 are posibiltatea, dacă solicită acest lucru și pe care ea l-a făcut, ca să 
înainteze fără concurs un plan managerial, bazat pe acei indicatori, pe care i-am enumerat 
mai sus, parțial desigur, deoarece d-na director trebuie să pregătească o documentație 
voluminoasă. În ceea ce privește stilul teatrului, eu consider că vobim despre un teatru 
modern. Eu întotdeauna m-am abținut de a ne implica în libertatea artistică. Artiștii și 
compozitorii au dreptul de a crea indiferent de opinia noastră politică, cred și admit acest 
lucru, așa am procedat atât în cazul Teatrului ”Tamási Áron”, cât și în cazul Teatrului 



 

 

”Andrei Mureșeanu”. Așa e, nici eu nu mai sunt tânără, dar mie îmi place teatrul modern. 
Mărturisesc că nu mi-a plăcut de la început, dar teatrele m-au educat să iubesc teatrul 
modern. Mă uit la producțiile lor. De exemplu un regizor de al lor, Radu Afrim este 
recunoscut național, cred. Da, mi-a plăcut mult ”Despre oameni și cartofi” regizat de el, pe 
care l-am văzut nu demult și care a prelucrat un eveniment din Sfântu Gheorghe, într-un 
mod destul de cutremurător. Încă odată vă spun: noi nu comandăm spectacole. Și 
spectacolul 1918 a fost idea lor și nu vreau să mă implic în repertoriul teatrului nici acum, 
așa cum nu am făcut-o nici până acum. Susțin libertatea artistică. Dacă ne uităm la 
indicatori putem afla faptul că numărul spectatorilor s-a mărit în continu. Deci nu putem 
spune că nu este bun direcția în care se ține teatrul. Sala teatrului este ocupată în proporție 
de 98%, aproape 100%, deci spectacolele se joacă cu casă închisă, nu putem să avem 
obiecții nici față de acest lucru.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
intervenții. Comisia 4 a avizat favorabil cu 6 voturi pentru și cu abținerea d-nei Pârvan 
Rodica, iar comisia nr. 5 a avizat favorabil în unanimitate de voturi. Dacă mai sunt 
întervenții, întrebări? Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier se abține de la vot (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 192/2019. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociația Susținătorilor 
Bibliotecii „Bod Péter”- „Bod Péter” Könyvtártámogató Egyesület şi Biblioteca Județeană 
„Bod Péter” în vederea instituirii și derulării programului multianual “La drum cu 
lectură/Könyvkelengye”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „A avut succes programul 
“La drum cu lectură”, care a fost lansat în anii anteriori. Am dori să extindem acest 
program și pe perioada 2019-2020. Fiecare copil nou-născut, fiecare elev al claselor I, IV, 
VIII, și XII va primi un pachet de cărți de la oraș, care vor fi selectate de către Biblioteca 
”Bod Péter”. Costul programului pentru cele doi ani este în valoare de 389.625 RON. Vă 
rog să susțineți, ca să putem continua acest program și anul acesta, și anul viitor.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 4 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
193/2019. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor 
”Amenkha”, în vederea organizării și finanțării Festivalului Amenkha. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar.  
  Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Pentru organizarea 
Festivalului ”Amenkha” municipiul ar dori să contribuie cu suma de 1500 de lei și cu 
construirea unei scene. Vă rog să susțineți.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1, 4 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
194/2019. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unei Înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna 



 

 

din România şi Ferencváros, Sectorul al IX-lea, Budapesta din Ungaria. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Avem o colaborare foarte 
veche cu Budapesta, Ferencváros. Este atât de veche încât între timp s-a modificat și 
legislația și de aceea am dori să modificăm această colaborare și să întărim înțelegerea de 
cooperare. A trebuit să obținem aprobarea Ministrului Externe. Deja avem toate aprobările 
și așa cum în cadrul zilelor Sfântu Gheorghe am întărit relația cu Balatonszentgyörgy, așa 
o vom face și cu Ferencváros și sperăm că va fi o relație lungă.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 4 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
195/2019. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „O legislație din 2018 
prevede ca să înființăm o echipă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică. Membrii acesteia sunt personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială, 
Poliția Locală, respectiv adăpostul de noapte. Consider că este necesară înființarea acestui 
grup, deoarece în ultimele săptămâni, de când eu, așa zis, conduc Direcția de Asistență 
Socială, am observat faptul că un singur psiholog poate rezolva destul de greu un astfel de 
caz, deci este nevoie de intervenția poliției și a adăpostului de noapte, deoarece aici sunt 
adăpostite temporar familiile unde se întâpmlă violența.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 3 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Acum vă rog să 
votăm despre membrii echipei separat, cu vot secret. Prima: Szép-Márk Linda-Mária.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. A doua: Krecht Izabella.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A treia persoană: Fekete Lehel.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A patra persoană: Hadnagy István.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Și ultima: Székely Róbert.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Scuze, o persoană mai este: László Erika. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Această echipă va fi condusă de către d-na Szép-Márk Linda-Mária. Vă rog să 
votați și despre ea.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. Acum să votați despre proiectul de hotărâre în întregime.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
196/2019. 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 „Ședințele din luna iunie vor fi conduse de către d-na viceprimar Sztakics Éva-



 

 

Judit, iar în lipsa ei dl. Tischler Ferenc. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
197/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei 
Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Așa cum am votat despre 
organigrama Casei de Cultură ”Kónya Ádám”, acum vom vota despre organigrama 
Teatrului “Andrei Mureşanu”. Teatrul funcționează cu 41 persoane, ca și anul trecut. 
Fiecare post este ocupat.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil, iar în comisia 4 a fost avizat favorabil cu 6 
voturi pentru și cu o abținere acest proiect de hotărâre. Dacă sunt observații, întrebări? 
Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier se abține de la vot (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 198/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre acordarea unui mandat 
special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI 
REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea situației financiare pe anul 
2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Valorile situației 
financiare pe anul 2018 ale societății SEPSI REKREATÍV S.A. sunt următoarele: venitul 
este 2.368.349 lei, care față de anul 2017 a crescut cu 852.550 lei. Cheltuielile în anul 2018 
au fost în valoare de 5.638.437 lei, iar în anul 2017 aceeaș suma a fost 2.242.225 lei. Se 
poate observa faptul că activitatea societății s-a extins esențial, deci aceste numere s-au 
schimbat. SEPSI REKREATÍV S.A. a primit mai multe noi activități și mai multe unități 
în fiecare an, inclusiv anul curent. În anul 2018 au înregistrat o pierdere de 3.270.088 lei, 
care este cauza pentru care și cu sprijinul Consiliul Concurenței vom aloca o sumă de bani 
nerambursabilă și nu prin majorarea capitalului social pentru finanțarea activităților cu 
pierdere și care va rezolva această problemă. Deocamdată situația financiară pe anul 2018 
conține aceste valori, vă rog să o susțineți prin votul dumneavoastră. Respectiv să 
mandatăm reprezentanții noștrii în adunarea generală să voteze.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil cu abținerea d-lui Cochior Andrei acest 
proiect de hotărâre. Dacă sunt observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri se abțin de la vot (Cochior Andrei, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 199/2019. 
 PUNCTUL D3 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 şi Asociaţia “Asociația Vadon” în vederea organizării „Galopiadei 
Secuieşti”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul acesta între 28 și 30  
iunie va avea loc „Galopiada Secuiească” la Dealul Pivnițele Mari din Moacșa. Ca și în 
anii precedenți, și anul acesta avem nevoie de ajutorul colegilor de la grădinărie și de 
mașinile lor, desigur cum le permite timpul. Despre acest lucru este vorba în acest contract 
de asociere. Alt impact financiar nu are.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 



 

 

prezentare. Comisiile 1, 4 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
200/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea situației 
financiare anuale pe anul 2018 al MULTI-TRANS S.A. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Astfel se compune situația 
financiară pe anul 2018 al MULTI-TRANS S.A.: veniturile sunt de 3.873.961 lei, suma 
este mai mare decât cea din 2017, care a fost 3.557.316 de lei. La cheltuieli, la fel, suma 
cheltuită a fost 4.028.538 lei, care este cu 500.000 lei mai mult, ca în anul 2017. Deci anul 
a fost închis de către MULTI-TRANS S.A. cu pierderea de 155.143 lei. Deoarece și 
aceasta este o activitate sprijinită, din cauza calculuiui subvenției a avut societatea pierderi. 
Suntem conștienți de faptul că această pierdere trebuie finanțată. Sperăm ca în noul 
contract, care va fi adaptat la calculul conform directivei europene, respectiv evaluarea 
cauzelor acestor pierderi vor fi mai precise și societatea va încheia următorii ani cu acele 
pierderi minimale acceptate.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
201/2019. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților 
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea situației financiare pe 
anul 2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Societatea SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ S.R.L a realizat un venit de 72.000 lei și 178.284 lei cheltuieli, deci a încheiat anul 
2018 cu o pierdere de 106.000 lei. Această societate a funcționat 3 luni anul trecut. Deci a 
trebuit să finanțeze cheltuieli legate de înființare. De fapt anul acesta și-a început 
activitatea și acest lucru reflecă sumele susmenționate.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
202/2019. 
 PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: proiect de hortărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Conform celor spune mai 
dinainte, SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L înaintează un buget de venituri şi cheltuieli mult mai 
ambițioasă. Ei calculează cu un venit de 1.200.000 lei și o cheltuială de 1.180.000, deci cu 
un câștig de 20.000 lei. Noi am dori să aibă un venit mai mare, care ar însemna să facă mai 
multe reparații de drumuri, trotuare și clădiri în folosul locuitorilor orașului.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt 
observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

203/2019. 
 

DIVERSE: 
 „La diverse s-au înscris patru consilieri. Dau cuvântul d-lui Miklós András.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coșeni (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
cuvânt. O să fiu scurt. Aș avea o observație legată de casa mordtuară din Coșeni. De aceea 
spun că este doar o observație, deoarece nu aștept răspuns din partea consiliului. Nu aș dori 
să mă întorc în istorie, doar un an, pentru că ar fi prea lung. Avem o firmă de proiectare, 
care anul trecut, timp de o jumătate de an mi-a spus telefonic că își va înainta proiectul 
săptămâna viitoare. Din săptămâna viitoare a devenit anul viitor, deci am ajuns la anul 
curent. Anul acesta suma din anul trecut nu mai corespunde, deoarece știm că salariul 
minim a crescut destul de mult în construcții, astfel s-a scumpit și materialul de construcții. 
Deci avem nevoie de un nou deviz. Totodată știu faptul că bugetul orașului a fost aprobat 
târziu. Această firmă de proiectant, ori la întrebarea mea, ori a consiliului, ni se răspunde 
că ”săptămâna viitoare”. Deci încet, încet iar am așteptat o jumătate de an, deoarece peste 
două zile deja suntem în iulie. Dacă respectăm procedura vom ajunge până în august, ca și 
anul trecut. Dacă în septembrie se va anunța licitația pentru lucrări, nici o firmă nu se va 
prezenta, deoarece în octombrie, noiembrie nu se poate începe lucrările pentru o 
construcție așa de voluminoasă. Deci cei de la Chilieni din cauza ”săptămâna viitoare” vor 
pierde încă un an, așa se pare. Firma joacă cu răbdarea locuitorilor din Chilieni, cu 
demnitatea mea și a consiliului local. Deci am spus acest lucru, pentru faptul că 
proiectantul ar trebui să se gândească la acest lucru. Nu aștept răspuns. Mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
observații. Următorul coleg care a semnalat că vrea să ia cuvântul este d-na Pârvan 
Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumesc. Cu aproximativ o lună 
jumate, două în urmă am depus la d-na secretar o schiță de fapt, de proiect de hotărâre, cu 
gândul că va deveni proiect de hotărâre. Făcusem un pariu cu mine însămi pe care l-am 
pierdut de când am depus proiectul, dar am zis: hai, să încercăm. Era vorba de amenajarea 
unui... pentru copii până 10 ani, unui mini perimetru cu semne de circulație. Am spus, 
ideea nu-mi aparține, a fost preluată dintr-un oraș din Franța, un oraș de pe coasta 
Atlanticului, un oraș mare, cu populație, cu copii, mă rog, un oraș în construcție. Am depus 
acel proiect de hotărâre cu pozele pe care l-am realizat acolo. Astăzi am vorbit cu dl. Biró 
și a spus că a fost comisia cu poliția și s-a ajuns la concluzia că proiectul nu poate fi 
aplicat, că nu este adecvat în parc. Eventual, mi-am notat, în curtea la vreo școală, și mă 
gândeam că poate școala din Ciucului ar fi adecvată, că una mai marginală nu găsesc. Care 
merge spre Simeria s-a desființat, deci nu-și mai are rostul. O să merg în audiență și la 
șeful poliției, să prezint proiectul și să văd reprezentantul circulației de ce l-a respins. Eu 
am spus de la bun început și am spus și data trecută în ședință, că pe semnele acelea de 
circulație nu scria nici Pârvan, nici român, nici România. Era un proiect destinat copiilor 
indiferent de ce naționalitate. Era o chestie de agrement, așa cum în parc acolo sunt 
închirieri de mașini, de tot feluri, de... chiar ieri am fost acolo cu nepoțelul și am închiriat o 
mașină. Cred că își găsea locul și ideea aceasta, dar a fost respinsă pentru că avea semnatar 
pe subsemnata. Nici un proiect inițiat de mine nu avea nici un fel... și mai ales sunt 
convinsă că ar fi avut succes. Ceea ce doresc, este să spun că am pierdut pariul cu mine, 
dar doresc un răspuns scris la această respingere. D-na secreatar, eu am depus în scris, vă 
rog tot în scris să mi se spună, să mi se aducă la cunoștință și mie de ce a fost respins și 



 

 

motivațiile de ce a fost respinsă propunerea mea, ca să fiu puțin lămurită. Voi merge la 
Primăria Brașov și o să prezint acest proiect și sunt sigură că acolo va prinde pentru că 
acolo nu se pune problema așa cum se pune aici. Vă mulțumesc încă odată pentru 
amabilitate și aștept, dacă astăzi s-a discutat, ca în termen legal de 30 de zile să primesc 
răspunsul cu motivația de ce a fost respins acest proiect. Vă mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim. 
Următorul conislier care a semnalat că vrea să ia cuvântul este dl. Comăneci Liviu.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. Eu o să ridic 
două probleme. Prima problemă se referă la Clubul Municipal Sfântu Gheorghe și mai 
precis la secția de gimnastică artistică a clubului sportiv. Acea clădire care este în interiorul 
Liceului ”Mikes Kelemen” prezintă o stare degradată, o stare avansată de degradare. Intră 
apa prin acoperiș, are crăpături, pereții prezintă de asemenea crăpături, tenchuieli 
exterioare, stâlpi, rezistență. Chiar și vestiarele și toaletele sunt destul de degradate. Mai 
mult de atât, cine a făcut această petiție îmi spune că a auzit, are informația că în vară 
această clădire se va dărâma, de aceea ne roagă pe noi să găsim o soluție, sau să găsim o... 
pentru a identifica o nouă locație unde își poate desfășura activitatea această secție de 
gimnastică. Sunt câteva grupe acolo, care trebuie să-și continue activitatea. Sper să găsim o 
soluție, să ajutăm, să nu se oprească secția de gimnastică. A doua problemă. Acum ceva 
timp am votat toți de aici un proiect unde spunea că trebuie să scoatem pe timpul nopții 
dubele din oraș. Am văzut că au apărut acele semne de circulație, dar au apărut numai în 
anumite locuri. Deci în parcări mai sigur și toate acele dube care au fost scoase din parcări 
își caută un loc de parcare și găsesc locul pe străduțele laterale, la ieșirea din oraș. Eu vă 
spun, că aseară pe străduța aceea care aduce spre Trident, la Penny erau șase dube, una 
după alta. Deci locuitorii de acolo nu au avut unde să parcheze. Problema este că a apărut 
un semn de circulație care a stat două zile, după care, am înțeles, că cei care au montat au 
dat și jos. Nu înțeleg de ce. Dacă e așa, nu am făcut nimic. Am scos dubele din parcare și l-
am băgat în străduțe, unde aceeași problemă e. Dacă nu l-am scos din oraș, n-am rezolvat 
nimic. Părerea mea. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
observațiile. Are cuvântul dl. viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): ”Referitor la mașinile peste 
1,9 tone nu s-au pus peste tot aceste indicatoare de circulație, dar se vor pune. Se pot pune 
în zone rezidențiale, dar zona amintită este zonă rezidențială, așa că o să întreb Direcția de 
Gospodărire Comunală, sau o să-i rog să pună cât mai repede semn de circulație. Vrem să-i 
scoatem, vrem să montăm unde se poate. N-am reușit, dar bineînțeles unde este pus, acolo 
poliția trebuie să-și facă treaba, să-i amendeze. Legat de sală, dl. consilier Kolcza a ridicat 
această problemă, dar încă nu am găsit locația, care să asigură pentru gimnaști condiții 
bune, dar și problema a fost ridicată acum două luni, deci nici nu am putut construi ceva 
așa repede. Lucrăm la problemă și sper să găsim rezolvări.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim. Ultimul 
coleg care s-a înscris dl. Cochior.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Eu o să fiu foarte scurt. Mă refer 
prima dată la școala ”Ady Endre” și aștept public un răspuns, cine se face vinovat, că încă 
cartea funciară a școlii nu este făcut. Nu mă interesează cine este vinovat, deasupra legii nu 
este nimeni. Doi: doresc peste 15 zile să fiu informat că Colegiul Național ”Mihai 
Viteazul”, clădirea A și B este rezolvat cu proiectul, sala sportului este rezolvat să intre, și 
internatul, și biblioteca? Am înțeles că în 2020 nu se poate termina pentru că... Așa este? 
Dar să sperăm că în 2021 se va respecta să fie terminat pentru că banii sunt obținuți și 



 

 

prețurile știți... Facem un studiu și după aceea nu mai sunt valabile peste un an, sau peste 
șase luni. Eu vă mulțumesc frumos, și când vin atunci să discutăm exact. Nu mă 
interesează cine este vinovat. Vă mulțumesc frumos, sărut mâinile.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumesc tuturor 
pentru prezență. O după amiază plăcută vă doresc.” 
 
 
 
 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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