
 

 

 
 
 
 
Nr. 93/2019 

 
PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 31 ianuarie 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: 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. 61/2019.  
 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 KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Salut cu respect 
membrii prezenți ai consiliului local, se pare că suntem aici aproape cu toții. Totodată salut 
directorul Asociației ”Asociația Vadon”, dl. Demeter János, care va prezenta raportul de 
activitate al asociației. Înainte de a trece la acestea, ar trebui să votăm procesele verbale din 
anul anterior, respectiv cel din ianuarie 2019. Vă rog să votați procesul verbal al ședinței 
din data de 12.12.2018.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 ”Vă rog să votați procesul verbal al ședinței extraordinare din 17.12.2018.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 ”Vă rog să votați procesul verbal al ședinței extraordinare din 27.12.2018.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 ”Vă rog să votați procesul verbal al ședinței ordinare din 28.12.2018.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 ”Vă rog să votați procesul verbal al ședinței extraordinare din 14.01.2019.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 ”Mulțumim frumos. Avem trei puncte la diverse. Primul îl prezintă dl. viceprimar 
Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La punctul D1 ar fi vorba 
despre modificarea devizului general la lucrările de modernizare a străzii Înfrățirii. Aș mai 
propune un punct D2 și D3. La punctul D2 este vorba de reglementarea situaţiei juridice a 
unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Gróf Mikó Imre. Iar la punctul D3 este 
vorba de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ 
S.R.L. pe anul 2019.” 



 

 

 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Vom vota separat. Vă 
rog să votați despre includerea punctului D1 pe Ordinea de zi. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 „Acum vă rog să votați despre punctul D2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 „Și despre punctul D3, ca să fie inclus pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 „Înainte de a vota despre Ordinea de zi în întregime, întreb dacă cineva se înscrie la 
diverse? D-na Pârvan Rodica, dl. József Álmos s-au înscris. Vă rog să votați despre 
Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Csatlós 
László). 
 „Mulțumesc frumos. Îl rog pe dl. Demeter János director executiv al Asociației 
”Asociația Vadon”, să prezinte activitatea asociației pe anul 2018.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea Asociației 
“Asociația Vadon” pe anul 2018. Prezintă: Demeter János, director executiv ”Asociația 
Vadon”. 
 Domnul DEMETER JÁNOS, director executiv ”Asociația Vadon” (lb.m): 
„Mulțumesc frumos pentru posibilitate. Salut cu drag pe dl. primar și membrii consiliului 
local. Datorită faptului că ați primit electronic raportul asociației, respectiv datorită faptului 
că asociația și-a sărbătorit anul trecut aniversarea de 5 ani de la înființare, de aceea m-am 
gândit că aș prezenta niște cifre, care se referă la activitatea de 5 ani. Expoziția Cinegetică 
a Ținutului Secuiesc a fost deschisă în 17 mai 2013. Colecția cuprinde 545 obiecte expuse. 
În cele 5 ani colecția s-a completat cu 53 de bucăți noi și 90 de bucăți de cărți. Între timp 
am înființat două noi încăperi: Sala Bedő Albert și Sala Vânătorilor Renumiți. Începând 
din 4 octombrie 2014 colecția expusă funcționează ocrotită de Comitetul Internațional 
pentru Vânătoare și Protecția Vânatului. De la înființare colecția a avut 53.600 de 
vizitatori, din care circa 43.000 vizitatori au venit cu bilet de intrare, iar circa 10.000 au 
intrat gratis. Totate aceste în cadrul programelor organizate, ca ”Noaptea Muzeelor”, 
”Zilele Turismului în județul Covasna”, ”Zilele Sfântu Gheorghe”, Programul ”Școala 
Altfel”, ”Ziua Internațională a Copilului” și cu ocazia expozițiilor periodice. La 
programele pentru copii au participat 9200 de copii, din care în jur de 3800 de copii în 
cadrul Programului ”Școala Altfel”, iar în jur de 5400 de copii în cadrul programului ”Să 
învățăm împreună”. Anual anunțăm concursul de desen ”Vadon”, la care, în acești 5 ani, s-
au primit în jur de 7600 de lucrări și din care juriul a premiat 240. În acest timp am 
organizat 24 de expoziții de arte plastice și fotografii de natură. Am organizat 78 de 
evenimente ca Programul ”Școala Altfel”, workshopuri de fotografii, zile tematice, zile 
mondiale, prezentări de cărți. Am organizat 23 de evenimente de mai mare anvergură ca 
”Noaptea Muzeelor”, întâlnire între vânători, Expoziția Națională ”TransNatura”, concurs 
de desen, etc. Am organizat de 5 ori Concursul Internațional de Fotografie de Natură 
”TransNatura”, la care în total au fost participanți din 29 de țări, 400 de concurenți și în jur 
de 2400 de fotografii. Ca informație vă spun, că în 2018 pagina de Facebook 
”TransNatura” a fost urmărită de 235.000 de oameni. Centrul ecvestru a fost deschis în 
anul 2015. De atunci s-a mai construit un grajd pentru cai, o sală comunală, un manej în 
aer liber și este în curs construirea unui manej acoperit. În toți acești ani orele de călărie au 



 

 

fost în jur de 3500, și aproximativ 465 de călăreți au apelat la serviciile noastre. Am 
organizat 8 tabere ecvestre. În aceste tabere au participat 270 de copii. De 4 ori am 
organizat ”Galopiada Secuiească”. Până acum de 2 ori am organizat ”Zilele Vânătorești ale 
Ținutului Secuiesc”. În final, pe data de 10 octombrie 2018, Guvernul României, prin 
Hotărârea nr. 80 a declarat ”Asociaţia Vadon” ca o asociație de utilitate publică. Vă 
mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări vă răspund cu mare drag. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Dacă membrii 
consiliului au întrebări către dl. director? Dl. primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Eu aș dori să vă felicit și 
sper, ca anul acesta cu sprijinul Guvernului Ungariei și a Consiliului Local să terminăm 
investițiile la ”Benedekmező” și vă doresc mult succes în continuare.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Vă dorim mult succes 
în continuare și vă rog să votăm dacă suntem de acord cu acest raport.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul 
Covasna” pe anul 2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Nu pot să îl înlocuiesc pe 
dl. director Ambrus, și nici nu pot să vă prezint materialul întreg, dar mă gândesc, că 
sunteți interesat în ceea ce privește Municipiul Sfântu Gheorghe și apreciez acest lucru. 
”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, la care deja s-a 
alăturat toate localitățile. Baraolt era într-o situație neclară, dar acum și el este membru. 
Acest sistem, pe care îl conduce acest SIMD rezolvă gestionarea deșeurilor. Și Municipiul 
Sfântu Gheorghe aduce acolo atât gunoiul selectiv, cât și cel mixt. Acest lucru este atât o 
posibilitate pentru oraș, cât și în aceeași timp o obligație pentru Tega SA. Dar s-a ivit 
posibilitatea ca gestionarea deșeurilor să se rezolve într-o împrejurare civilizat tehnologic, 
care până atunci s-a desfășurat foarte greu în ultimii ani, Tega SA fiind nevoită să 
transporte deșeurile în Brașov. Trebuie să vă spun faptul că colaborarea cu această 
asociație și cu sistemul județean este una foarte bună, zilnic sunt discuții, și pentru 
gestionarea deșeurilor din Sfântu Gheorghe a oferit o soluție efectivă. Este firesc ca 
colectarea deșeurilor în Sfântu Gheorghe să fie efectuate de către Asociația ”Eco Sepsi” în 
colaborare cu Tega SA. Ne bucurăm de faptul că investiția făcută de Consiliul Județean a 
făcut posibil, ca acest lucru să se desfășoare pe un nivel mai înalt, pe de o parte tehnologic, 
pe de altă parte din punct de vedere al ratei de selectare, sortare. Propun să acceptați 
raportul. Dl. director Ambrus este în București și reprezintă asociația la semnarea unui 
contract de valorificare a deșeurilor, de aceea nu a putut să fie prezent.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Dacă sunt întrebări în 
legătură cu punctul 2? Dl. primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Nu am divulgat anul trecut, 
dar în București Consiliile Locael au primit premii de excelențe, și din 107 cu rang de 
municipiu din România, Sfântu Gheorghe a fost premiat ca acel oraș unde este cel mai bine 
rezolvat transportul de deșeuri. Noi știm faptul că sunt multe probleme cu transportul 
deșeurilor, dar pe plan național noi am fost primii. Consider că acest lucru se datorează 
firmei de salubritate, dar și dlui viceprimar Toth-Birtan Csaba, care pe acele vremuri 
conducea firma respectivă, respectiv colaborării despre care dl. viceprimar a vorbit mai 
înainte. Deci să fim mândrii ca la un domeniu, care nu se va epuiza, pentru că mai puține 
deșeuri nu vor fi, vor fi mai multe, pentru că așa e firea omenirii. Gestionarea deșeurilor 
este o provocare serioasă și noi aici în Sfântu Gheorghe stăm înaintea, deasupra țintei țării. 



 

 

Practic orașul nostru se află printre puținele localități, care am îndeplinit acele scopuri la 
care s-a angajat Guvernul României în acest domeniu atunci când România a aderat la 
Uniunea Europeană. Vă felicit și vă urez mult succes în continuare. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Vă rog să votăm despre acceptarea raportului.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale „Administrație”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Dacă 
îmi permiteți aș dori să vă prezint punctele 3, 4 și 5 împreună, după care vom vota separat, 
deoarece aș dori să vă spun lucruri generale. În acest moment în cadrul primăriei, respectiv 
la instituțiile din subordinea primăriei sunt 580 de angajați. În 2018 fondul de salarii a fost 
de 28,4 milioane, acesta în 2019 este de 32,1 milioane, astfel crescând cu 13,3% acel fond 
de salariu, pe care trebuie să îl utilizăm pentru a acoperii cheltuielile de salarii. Cea mai 
mică creștere este de 3,4%, iar cea mai mare este de 35,11%. Practic, primăria, acolo unde 
legea permitea ca noi să stabilim salariile, acolo nu se majorează salariile, între timp am 
fost obligați de Guvern, ca să acordăm bonuri de masă pentru angajați, dar datorită faptului 
că noi stabilim coeficientele, am calculat aceste coeficiente prin micșorarea lor în așa fel, 
încât dacă adăugăm valoarea bonurilor de masă la aceste coeficiente micșorate, ca în mare 
majoritate să primească acele sume angajate ca și în decembrie, anul trecut. La ramurele 
sociale și culturale au crescut salariile, iar în aceste cazuri nu primăria stabilește 
coeficientele, ci au fost decise prin Hotărâre de Guvern. Aici practic vorbim despre faptul 
că au fost niște ramuri unde nu au crescut salariile în ultimii 2 ani și acum va crește 
salariul, așa în sfera culturală, cât și în cea socială. Deci vă spun încă odată, fondul de 
salarii crește în totalitate cu 13,3%. În cazul în care nu se schimbă propunerea formulată 
ieri de către Guvern către primării, atunci vom începe acest an cu un minus de mai mult de 
10 milioane de lei în raport cu anul trecut. Deci practic Guvernul cu o mână ne-a dat, 
deoarece cu puțin mai mult rămâne aici din impozitul pe venit, însă cu cealaltă mână a 
transferat primăriei o sarcină, a cărui cheltuieală costă în jur de trei ori mai mult, decât acea 
plus pe care primăria o primește. Eu sper că putem să schimbăm acest lucru, dacă nu în 
urma discuțiilor cu Guvernul, atunci în Parlament. UDMR deja a compus o propunere de 
modificare, pe care o vom înainta în Parlament, când proiectul va fi în fața Parlamentului. 
Mâine va fi 1 februarie, și din păcate încă nu este aprobat bugetul de stat. Până când nu 
este buget aprobat, nici Consiliile Locale nu pot aproba, acest lucru încetinând procesele, 
investițiile, dar în această țară nu ne surprinde nimic.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „În legătură cu 
proiectul de hotărâre dacă aveți întrebări? Comisiile 1 și 5 au discutat despre acest proiect. 
În comisiia nr. 1 a fost aprobat cu 6 voturi pentru, dl. Bálint Iosif nu a votat. Comisia nr. 5 
a aprobat cu 6 voturi pentru proiectul de hotărâre. Vă rog să votați despre proiectul de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Bálint Iosif), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 6/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale “Administraţie”, al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând 



 

 

cu data de 01.01.2019. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Punctul 4 deja a fost 
prezentat. Comisia nr. 1 a aprobat, dl. Bálint Iosif nu a votat. Comisia nr. 5 a aprobat. Vă 
rog să votați despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Bálint Iosif), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 7/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale 
“Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, începând cu data de 
01.01.2019. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisia nr. 1 a 
aprobat cu 7 voturi pentru, iar comisia nr. 5 cu 6 voturi pentru. Vă rog să votați despre 
proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
8/2019. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
programului provizoriu de investiții pe anul 2019. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
programul provizoriu de investiții sunt incluse acele investiții pentru care au fost semnate 
contracte de execuție, respectiv sunt trei poziții ale căror procedură de achiziționare a fost 
început în vara anului 2018 și am terminat în 2019. Acestea sunt cereri de finațare care 
sunt în fază de pregătire și care vor fi predate la programul POR, axa 4, iar termenul de 
predare este 29 martie. Sperăm ca până atunci vom avea și bugetul. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă sunt întrebări? Comisiile nr. 1 și 5 au aprobat cu 7 voturi pentru. Vă rog să votăm 
despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
9/2019. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2019, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În ianuarie a fost 
modificat Codul fiscal în așa fel încât permite Consiliilor locale să adopte hotărâri prin care 
sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri acele imobile care găzduiesc activități 
sportive, indiferent de proprietar. Noi considerăm că am dori să beneficiem de această 
posibilitate, de aceea propunem spre aprobare acest proiect de hotărâre.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Dacă sunt întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1 și 5 au aprobat cu 7 voturi pentru. Vă rog să 
votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
10/2019. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019, la Asociația „Asociația Vadon”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru anul acesta 
propunem deocamdată 1.000.000 de lei pentru funcționarea Asociației „Asociația Vadon”. 
Acesta include cheltuielile de funcționare, organizarea evenimentelor precum Galopiada 
Secuiească, respectiv evenimentele proprii ale asociației. După cum a prezentat și dl. 



 

 

primar deocamdată este nesigură bugetul local, de aceea nu am planificat cheltuieli de 
investiții. După ce se va aproba bugetul local, vom reveni, deoarece am dori să terminăm 
investițiile începute anul acesta. Însă asociația trebuie să funcționeze, am dori să continuăm 
programele, și în multe cazuri suntem în fază de organizare, deci de acolo nu am putut să 
luăm banii, deci deocamdată investițiile lipsesc în totalitate.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Dacă sunt luări de 
cuvînt în legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1 și 5 au aprobat cu 7 voturi pentru. 
Vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 8.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
11/2019. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, pe semestrul I al 
anului 2019. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Adunarea Generală a 
Asociaților Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” în hotărârea ei propune o cotizație de 
75.000 de lei, această sumă ar acoperi cheltuielile administrative ale asociației. Vă rog să 
susțineți acest proiect de hotărâre. Scuze, este vorba de cotizația semestrului I.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1, 5 și 6 au 
aprobat cu 7-7, respectiv 6 voturi pentru. Sunt întrebări în legătură cu aceasta? Vă rog să 
votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
12/2019. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe 
Energie România – OER”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Municipiul Sfântu 
Gheorghe în 2013 a aprobat Planulul de Acțiune pentru Energia Durabilă, care a fost 
reînnoit în 2018, și sunt luate măsurile necesare pentru îmbunătățirea energiei menajere din 
oraș prin aplicarea susținerii dezvoltării economiei energetice. Prin asociație avem 
posibilitatea unui schimb de experiență, transfer de know-how, cunoașterea proiectelor 
comune. Deci este utilă participarea noastră în această asociație. Propun ca să aprobăm 
suma de 5600,60 lei, aprobată de către Adunarea Generală a Asociației la ședința anuală și 
să o includem în bugetul local.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile 1, 5 au aprobat cu 7-7 voturi pentru. Sunt întrebări legătură de acest proiect de 
hotărâre? Vă rog să votăm despre proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
13/2019. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Conform hotărârii 
Adunării Generale a Asociației cotizația aferentă Municipiului Sfântu Gheorghe este de 
120.000 de lei/an. Atât a fost și anul trecut. Vă rog să o susțineți cu votul dumneavoastră.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisia nr. 1 a 
aprobat cu 7 voturi pentru, iar în comisia nr. 5 dl. Ambrus Zsombor nu participă la 
deliberare și la vot și a fost aprobat cu 6 voturi pentru. Sunt întrebări, propuneri în legătură 



 

 

cu proiectul de hotărâre? Vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 11.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu participă la vot (Ambrus Zsombor), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 14/2019. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății 
SEPSIIPAR SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Dorim să majorăm 
capitalul social al societății SEPSIIPAR SRL cu suma de 180.000 de lei, prin acesta 
capitalul social va crește la 1.430.000 de lei, din care 179.640 de lei este cota de 99,80% a 
capitalului Municipiului Sfântu Gheorghe. Conform raportului societății cheltuielile 
estimate la noiembrie 2018, respectiv la sfârșitul anului sunt de 619.820 lei. Pentru 
birourile SEPSIIPAR deja în proporție de 70%, sau poate chiar mai mult au fost încheiate 
contracte și au început concesionarea terenurilor. Deci cu această majorare de 180.000 de 
lei, respectiv cu veniturile proprii al firmei, societatea va avea o balanță egalată în anul 
2019. Sprijinul, ca ajutor de minimis prin majorarea capitalului social dorim să îl realizăm 
cu avizul Consiliul Concurenței.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisia nr. 1 a aprobat cu 6 voturi pentru, dl. Bálint Iosif s-a abținut. Comisia nr. 5 a 
aprobat cu 7 voturi pentru. În legătură cu proiectul de hotărâre aveți întrebări? Dacă nu, vă 
rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilier s-au abținut de la vot (Bálint Iosif, 
Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 15/2019. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății 
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La această majorare de 
capital avem nevoie, ca societatea înființată anul trecut să poate executa și lucrările de 
asfaltare și refacerea marcajelor rutiere. Majorarea capitalul social este în total de 930.000 
lei. În suma respectivă este inclus ca aport în natură două mașini de marcaj rutier, una mai 
mare și una mai mică, respectiv suma de 738.243 lei ar fi inclus în capitalul social al firmei 
ca aport în numerar. Din această sumă, conform listei de investiții aprobată de către 
Adunarea Generală a Asociației, ar fi cumpărate utilajele de finisare asfalt, reciclator asfalt 
și altele.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisia 1 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 voturi pentru. Vă rog să votați 
despre proiect.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
16/2019. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind Acordul de 
principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind 
constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului URBAN-LOCATO S.R.L. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „URBAN-LOCATO 
S.R.L. s-a mutat la SEPSIIPAR, mai precis în atelierul, care a fost construit pentru a 
prepara decoruri de teatru. Conform regulamentului de funcționare a parcurilor industriale, 
firmele care se mută acolo trebuie să ceară separat acordul primăriei, care le este conferit 
de lege. Și în această hotărâre este vorba de acest lucru, deci beneficiează de scutire de la 
plata impozitului pe teren, pe imobil, respectiv eliberarea fără taxă a autorizațiilor, evident, 



 

 

dacă se aprobă acest proiect.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisia 1 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 voturi pentru. Sunt întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre? Vă rog să votați despre proiect.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
17/2019. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
vânzării directe a locuinței situate pe str. Lázár Mihály nr. 63, sc. A, ap. 2 Sfântu 
Gheorghe, în favoarea chiriaşei Dumitrescu Ionela-Vasilica. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de cererea de 
cumpărare a unui apartement de o cameră, în suprafață de 27,04 mp. Apartamentul a fost 
evaluat de către un evaluator autorizat în valoare de 11.340 euro. Propunem vânzarea prin 
rată, conform legii.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt întrebări în 
legătură cu acesta. Comisia 1 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 voturi pentru. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
18/2019. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării directe a locuinței situate pe str. Puskás Tivadar nr. 70, bl. 14, sc. A, ap. 3 Sfântu 
Gheorghe, în favoarea chiriaşului Ruzsa Daniel. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este un proiect de hotărâre 
asemănător celui anterior. Este un apartament cu două camere, de 48,71 mp, prețul evaluat 
fiind de 21.080 euro, chiriașul ar dori să îl cumpere cu posibilitatea plății în rate.”  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 
voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
19/2019. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea 
fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, 
modificarea Contractului de concesiune nr. 14034/2008, precum şi reglementarea situației 
juridice a unei suprafețe destinate extinderii construcției pe terenuri alăturate. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „ Aici este vorba despre 
modificarea Contractului de concesiune a unei persoane juridice, încheierea a două 
contracte noi și prelungirea duratei unui contract de concesiune. Contracte expirate se vor 
prelungi cu 5 ani, respectiv contractele noi vor fi încheiate tot așa, pe o perioadă de 5 ani. 
Prețul de închiriere este bine cunoscutul 5 euro/mp/an.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 
voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
20/2019. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractului de închiriere nr. 15485/2014 încheiat cu proprietarii terenului pe care 
funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului. Prezintă: 



 

 

Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Grădinăria trebuie să-și 
depoziteze unele lucruri în continuare pe un teren închiriat. Nu am găsit teren de vânzare, 
unde se poate rezolva acest lucru, de aceea propunem să prelungim cu 1 an contractul de 
până acum, în suprafață de 1435 mp, cu prețul valabil și acum, respectiv de 1,4 
euro/mp/an, achitabil proprietarilor.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1, 2 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-
7 voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
21/2019. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a 
domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor 
sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-ar modifica anexa 7.1 
din Contractul încheiat cu SepsiRekreatív, prețul de închiriere a sălii de forță. Se pare că 
data trecută, la propunerea firmei am stabilit un preț prea mare, care era de 3000 de lei plus 
10% din cifra de afaceri. Deoarece nu a găsit pe nimeni pentru funcționarea sălii de forță, 
firma propune ca prețul de închiriere să fie 10% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de 
3000 de lei lunar.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Sunt întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1, 5 și 6 au aprobat proiectul 
de hotărâre cu 7-7 voturi, respectiv 6 voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
22/2019. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea duratei 
Contractului de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de 
familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Propunem prelungirea cu 
un an a Contractului de concesiune a cabinetului medical de familie dr. Darkó.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1, 3 și 5 au 
aprobat proiectul de hotărâre cu 7, 6, respectiv 7 voturi pentru. Aveți luări de cuvânt în 
legătură cu acest punct? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
23/2019. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei 
de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „De fapt este vorba de 
prelungirea contractului cu Piconet SRL, respectiv actualizarea acestuia. Prețurile rămân 
nemofidicate 0,65 euro+TVA pentru 1 oră de parcare, respectiv 3 euro+TVA pentru 
parcarea de o zi, dar contractul a expirat la sfârșitul anului 2018, deci cu aceleași condiții 
propunem aprobarea și pe anul 2019.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Aveți întrebări în 



 

 

legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 
voturi pentru. Vă rog să votăm despre punctul 21.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
24/2019. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unor 
terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Mikes Kelemen fn. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
proiectul de hotărâre este vorba de dezlipirea a două terenuri de 17 mp, respectiv unul de 
16 mp situat pe str. Mikes Kelemen. Trebuie dezlipite aceste terenuri pentru a putea fi 
retrocedate în baza Legii 10/2001 celor de la care au fost naționalizate în regimul 
comunist.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Aveți întrebări în 
legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1, 2 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-
7 voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
25/2019. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe 
teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Propunem să înăsprim 
normele de bună gospodărire. Și până acum, cu 6 luni înainte să începem lucrările de 
executare de întreţinere la reţelele edilitare, a branşamentelor, Primăria a adus la cunoștința 
locuitorilor, respectiv a firmelor din zona respectivă, ca să știe, că după terminarea 
lucrărilor timp de 5 ani nu se poate fi desfăcută îmbrăcămintea de asfalt a drumului. Totuși 
dacă este necesar acest lucru, cel care a făcut este obligat să refacă integral stratul de uzură 
pe toată strada. După care, în perioada între 5 şi 10 ani se poate desfacere îmbrăcămintea 
de asfalt a drumului cu condiția achitării anticipate a unei taxe de către solicitant, din care 
se poate reface în termen de 10 zile a suprafeței efectiv afectate de săpătură, care prin 
compactarea asfaltului se va transforma întro groapă mai mică. A doua: refacerea între 6 şi 
12 luni a suprafeţei măsurate pe toată lăţimea carosabilului şi/sau trotuarului pe o fâşie de 2 
metri. Totodată hotărârea interzice desfacerea îmbrăcăminţii de asfalt a drumului în 
perioada 15 noiembrie -15 martie. Desigur nu putem să excludem lucrările urgente de 
intervenție în cazul conductelor de apă, gaz, electricitate, dar altfel de săpături nu permite 
hotărârea.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile 1, 2 și 5 au aprobat 
proiectul de hotărâre cu 7-7 voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
26/2019. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Anul 
trecut deja am adoptat această hotărâre. Pentru motivul că și din partea Prefecturii și a 
Poliției Municipale au sosit observații am decis să o aprobăm din nou, ca să nu se poate 
găsi alte motive. În hotărâre este vorba ca în parcările de reședință se înterzice parcarea 



 

 

între orele 22 și 6 a vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 1,9 tone 
pentru transportul de marfă şi a vehiculelor care au mai mult de nouă locuri pe scaune 
pentru transportul de persoane. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă aveți întrebări, sau luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? Aveți al 
dispoziție 2 minute. Vă rog.” 
 Domnul IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulțumesc. Dacă pe data de 23 
octombrie aș mai avut încă 2 minute la dispoziție nu ajungeam astăzi să discutăm încă 
odată această hotărâre. Atunci foarte pe scurt. Acest proiect de hotărâre a fost supus 
dezbeterii publice fiind cu caracter normativ, deci la dispoziția publicului. Eu ca public nu 
am avut cunoștințe despre avizul Poliției, care este obligatoriu și care figurează că ar fi 
fost, dar nu a fost. L-am cerut acum, când am văzut că se pune la deschidere și mi s-a spus 
că este secret la telefon 311726, mi-a răspuns o doamnă, după care d-na Bálint mi-a spus 
că nu se pune la dispoziție până când nu se discută în consiliu. Această lucrare există și îmi 
pare rău că va trebui din nou să cer, că în două minute nu am timp să văd, și va trebui din 
nou să le cer pe contencios. Deocamdată vă mulțumesc, sărut mâna.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim. Răspunde 
dl. primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Încerc să caut în material 
avizul poliției, care nici vorbă să fie secret. Dacă doriți vă dau o copie acum despre acest 
aviz. Nu văd nici o problemă. Eu cred că a fost o neînțelegere. Nu știu cu cine ați vorbit la 
telefon, dar scrie aici în colț, că este nesecret acest aviz. Deci nu văd absolut nici o 
problemă. Deci încă odată, dacă doriți, rog colegele acum să facă o copie și primiți o copie 
de pe avizul poliției. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Alte întrebări? Comisiile 1, și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 7-7 voturi pentru. Vă 
rog să votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
27/2019. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei 
școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2019 – 
2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La o ședință anterioară am 
aprobat, respectiv am propus rețeaua școlară pe anul 2019-2020. Conform metodologiei, 
consiliul de administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna trebuie să o aprobe, și 
cu această aprobare se va retransmite către Consiliul Local, ca să o finalizăm. A fost 
aprobată în forma propusă. Deci cum v-am spus și la ședința anterioară singura modificare 
este că școala ”Berde Áron” va deveni Liceul Economic ”Berde Áron”. Deci se modifică 
numele. Acesta este singura modificare. Vă mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Sunt întrebări legat de acest punct? În comisia 1 dl. Bálint Iosif s-a abținut și s-a votat cu 6 
voturi pentru. Comisiile 4 și 5 au aprobat proiectul de hotărâre cu 6, respectiv 7 voturi 
pentru au aprobat. Vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri s-au abținut de la vot (Bálint Iosif, 
Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 28/2019. 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
desfășurării de către Liceului de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe a activităților 
legate de funcționarea cantinei instituției de învățământ. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 



 

 

viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Tot așa, într-o hotărâre 
anterioară transmitem în administrarea Liceului ”Plugor Sándor” cantina socială, pentru a 
putea furniza serviciul de cantină școlară legal, și pentru acesta trebuie să o împuternicim 
printro hotărâre de Consiliu Local. Despre acesta este vorba în proiect.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1, 4 și 5 au 
aprobat proiectul de hotărâre cu 7, 6, respectiv 7 voturi pentru au aprobat. Aveți întrebări 
legat de acest proiect? Vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
29/2019. 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
asigurării serviciului de alimentație pentru copii de la Grădinița cu Program Normal ”Néri 
Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Se leagă și acest proiect 
de hotărâre la deciziile luate mai înainte, deoarece cum am promis în Comisia socială, am 
discutat împreună cu dl. director de la Școala Generală ”Néri Szent Fülöp” cum putem 
rezolva desființarea cantinei sociale și s-a propus, ca pentru copii de la Grădinița cu 
Program Normal ”Néri Szent Fülöp” să le asigurăm o masă caldă. Este vorba în jur de 50 
de copii zilnic. În mod normal vor primi masa caldă în cazul în care se duc la grădiniță. În 
acea grădiniță absenteismul este cel mai mare și astfel dorim să le stimulăm, ca și copii din 
zona Örkő să petreacă cât mai mult timp în grădiniță. Sumele necesare vor fi alocate în 
bugetul Școlii Gimnaziale ”Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, din bugetul local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt întrebări în 
legătură cu acest punct? Comisia 1 a aprobat cu 5 voturi pentru, dl. Bálint Iosif nu votează, 
iar dl. Vajna László a părăsit sala. Comisia 3 cu 6 voturi, comiai 4 cu 6 voturi, iar comisia 
5 cu 7 voturi pentru au aprobat proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
30/2019. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea H.C.L. 401/2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului 
Sfântu Gheorghe a unui număr de 6,5 posturi în cadrul Centrului Județean de Excelență 
Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În legătură cu hotărârea 
privind Centrul Județean de Excelență Covasna a fost omis faptul că vom finanța și 
funcționarea centrului pe lângă salariul profesorilor. Cu aceasta s-ar completa hotărârea 
anterioară.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt întrebări în 
legătură cu acest punct? Comisiile 1, 4 și 5 au aprobat cu 7-7 voturi proiectul de hotărâre. 
Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 31/2019. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Datorită faptului că 
punctele 29, 30 și 31 sunt asemănătoare, voi prezenta împreună, după care le vom vota 
separat. Conform legii până la data de 15 martie trebuie să rezolvăm evaluarea în cazul 



 

 

instituțiilor culturale pentru anul fiscal 2018. Este vorba de evaluarea instituțiilor culturale, 
aflate în subOrdinea noastră. Comisiile vor fi numite prin dispoziție de primar. Toate cele 
trei instituții trebuie să-și înainteze raportul până la data de 22 februarie. Evaluarea 
Teatrului Tamási Áron va fi pe data de 11 martie, a Teatrului Andrei Mureșeanu va fi pe 
data de 13 martie, iar evaluarea Casei de Cultură Kónya Ádám va fi pe data de 12 martie.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Punctul 29 a fost aprobat de comisiile 4 și 5 cu 7-7 voturi pentru. Vă rog să votăm despre 
punctul 29.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 32/2019. 
 PUNCTUL XXX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Andrei Mureșanu” 
Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Deja s-a făcut 
prezentarea. Dacă aveți întrebări? Punctul 30 a fost aprobat de comisia 4 cu 6 voturi pentru 
și cu abținerea d-nei Pârvan Rodica, respectiv comisia 5 a aprobat cu 7 voturi pentru.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier se abține de la vot (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 33/2019. 
 PUNCTUL XXXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” 
Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Punctul 31 a fost 
prezentat. Comisiile 4 și 5 au aprobat cu 7-7 voturi pentru. În legătură cu acset punct dacă 
aveți întrebări? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
34/2019. 
 PUNCTUL XXXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și BERTIS S.R.L., pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „De câțiva ani și la noi este 
accesibil și există formarea duală în școli profesionale. Acest lucru se realizează prin 
încheierea unui contract triplu între școala profesională, primăria și firma care participă în 
formarea duală, respectiv dorește să sprijine elevii. În mod normal firmele vor înainta către 
Inspectoratul Școlar solicitările, care vor stabili numărul de școlarizare recomandat, după 
care proiectele de contract trebuie să fie aprobate și de Consiliul Local. Sarcina Consiliului 
Local este asigurarea bazei materiale, care desigur exită la școli, și care nu generează 
cheltuieli suplimentare pentru noi. Elevii care participă la formare vor primii o sumă de 
200 lei pentru formarea profesională, la care firma va mai adăuga 200 lei, deci vor primi 
400 lei/lună pe parcursul studiilor. Eu sper ca aceste numări de școlarizare solicitate se și 
vor realiza și că va fi interes din partea elevilor, să aleagă formarea profesională. Voi spune 
pe rând la fiecare punct despre care școală, despre care firmă este vorba și în care profesie 
solicită formare. La punctul 32 se va încheia contract între Liceul Tehnologic Economic 
„Berde Áron”, BERTIS S.R.L. și Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv este vorba despre 
formarea a 5 bucătari și 5 ospătari (chelneri).” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Defapt de la punctul 32 până la 40 vom vota separat. D-na viceprimar va face cunoscut pe 



 

 

ce profesie și câți elevi vor fi admise în această formare duală. Dacă sunt întrebări sau luări 
de cuvânt în legătură cu toate aceste punte? Comisiile au susținut în totalitate realizarea 
formării duale. La punctul 40 d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit nu a votat, la punctul 37 
dl. Bálint Iosif nu a votat pentru că sunt direct interesați. La celelalte o voi mai verifica. 
Rog consiliul să votăm despre punctul 32.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
35/2019. 
 PUNCTUL XXXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
„Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L. și este vorba de formarea a 12 
elevi pentru preparator produse din carne și pește.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile au aprobat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
36/2019. 
 PUNCTUL XXXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L., 
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 
2019-2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
„Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L. și este vorba 
despre formarea a 5 zidari. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Toate cele 3 comisii au aprobat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
37/2019. 
 PUNCTUL XXXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Imperial Hotel Management 
S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul 
școlar 2019-2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Imperial Hotel Management S.R.L., și este 
vorba despre formarea a 3 ospătari și 3 bucătari.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile au aprobat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
38/2019. 
 PUNCTUL XXXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Mezanplas S.R.L., pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-
2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Mezanplas S.R.L., pentru formarea a 2 
bucătari.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Toate cele 3 comisii 
au aprobat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
39/2019. 
 PUNCTUL XXXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind 
aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-
2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
„Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea a 13 
tâmplari și 10 zidari.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): ”Mulțumim frumos. În 
comisia 1 dl. Bálint Iosif nu a votat, de altfel toate cele 3 comisii susțin proiectul de 
hotărâre. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Bálint Iosif), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 40/2019. 
 PUNCTUL XXXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Sugáskert S.R.L., pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Sugáskert S.R.L., pentru formarea a 2 
ospătari și 1 bucătar.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Toate cele 3 comisii 
au aprobat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
41/2019. 
 PUNCTUL XXXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și Zambelli-Metal S.R.L., pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Liceul Tehnologic 
„Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și Zambelli-Metal S.R.L., pentru formarea a 15 sudori. 
Și totodată aș dori să semnalez faptul că la punctul 40 îmi voi închide aparatul.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Toate cele 3 comisii au aprobat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
42/2019. 
 PUNCTUL XL de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul 
Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Hotel Hostel Park S.R.L., pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-



 

 

2020. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Conform contractului de 
parteneriat între Liceul Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Hotel 
Hostel Park S.R.L. se vor forma 2 ospătari și 2 bucătari.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile 1 și 4 au aprobat cu 6-6 voturi, d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit nu a 
participat la vot. Comisia 5 acordă aviz favorabil. Vă rog să votăm despre proiect.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Sztakics Éva-Judit), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 43/2019. 
 PUNCTUL XLI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de 
interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin 
înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Anul 
trecut, în decembrie, la ultima ședință ordinară am aprobat hotărârea. Deja 113 familii au 
candidat. Între timp, pentru că este o idee a orașului Sfântu Gheorghe, o inițiativă a 
orașului Sfântu Gheorghe, și am și semnalat că probabil vor fi mai multe modificări în 
regulament, viața va hotărî ce tipuri de corectări vor fi necesare, pentru ca acest program să 
funcționeze bine. Am propus destul de multe modificări la această ședință. Între timp s-au 
mai redactat 4 modificări, pe care le voi citi în limba română, și aș ruga pe doamnele, 
domnii consilieri să le susțină. Sper ca pentru oraș acest program va avea mult succes. 
Printre altele am modificat și faptul că cererile se pot depune oricând, deci nu numai la 
începutul anului, ci oricând pe parcursul anului, în continuu familiile pot depune și se vor 
evolua în aceași. Iar dacă o să depună după data de 25 se va evalua în luna următoare. Deci 
și evaluarea și depunerea este continuă. Modificările despre care am vorbit, la art. 12 
punctul b avem următoarea propunere textuală: (lb.r): ”b) unul dintre părinţi/persoana care 
are minim trei copii dintre care cel puţin unul se află în întreţinerea acestora/acesteia, să fie 
angajat/angajată în câmpul de muncă”. (lb.m): Vă spun și motivul pentru care am 
modificat această condiție, deoarece în textul original a figurat faptul că pot concura în 
cazul în care ambii păriți au loc de muncă. Din cele 113 de proiecte depuse am văzut că 
sunt familii cu 3, 4, sau 5 copii, iar mama este casnică. Dacă ne gândim ce înseamnă să 
ducă 5 copii la școală, la grădiniță, într-adevăr se ridică întrebarea dacă mai are timp să se 
ducă și la lucru. De aceea am modificat aici, și am spus, că în cazul în care un părinte 
lucrează, iar celălalt este casnic să poată beneficia de aceste beneficii. Tot așa la art. 12, 
după punctul d, va fi un alin. (2), cu următorul cuprins: (lb.r.): ”(2) Neîndeplinirea 
cumulativă a condițiilor, atrage după sine declararea familiei ca fiind neeligibilă.” (lb.m.): 
Acest lucru era de înțeles și până acum, însă juriștii au semnalat faptul că trebuie formulat 
clar faptul că condițiile trebuiesc îndeplinite cumulativ. A treia modificare este la art. 22, 
alin. 3, la final ar mai fi o propoziție, cu următorul cuprins: (lb.r.): ”Accesul la programele 
şi acţiunile culturale organizate de instituţiile de cultură se va face prin prezentarea 
abonamentului și a cardului-legitimație.” (lb.m.): Deci este important, ca atunci când iau 
abonamentul, atunci trebuie prezentat acel card-legitimație, pe care primăria îl va emite. 
Ultima, a patra este un nou articol, articolul 25, care va avea următorul cuprins: (lb.r.): ”În 
cazul în care se pierde cardul-legitimaţie, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa 
Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe această situație în termen de 5 zile de la ivirea ei, 



 

 

sub sancţiunea imposibilității de a beneficia pe viitor de un nou card.” (lb.m.): Deci este 
important când cineva pierde acest card, atunci să anunțe primăria, ca să excludem 
posibilitatea ca altcineva să folosească acel card. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Vă rog să votăm… Scuze dl. Bálint Iosif a cerut cuvânt.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvânt. Prima dată, 
în decembrie când am vorbit despre acest proiect de hotărâre probabil toată lumea se 
grăbea, și m-am gândit să așteptăm, să văd cum funcționează acesta, de aceea felicitările 
mele l-am amânat până acum. Deci îi felicit pe cei care au inițiat acest proiect, l-au 
inventat, respectiv l-au adus în fața Consiliului. Consider că importanța acestuia dovedește 
titlul și o parafrazează. Deci se poate considera ca o susținere a familiilor tineri. Câteva 
dintre propunerile făcute mi le-am formulat și eu, chiar și câțiva tineri au propus modificări 
și mă bucur că acestea se află deja pe Ordinea de zi, ați tratat operativ cazul. Fiecare 
modificare duce către o folosință ușoară și justă. Pe lângă acestea consider că primăria, sau 
instituțiile care acum vor acorda abonamentele reduse nu vor avea pierderi de încasare, 
pentru că o vor folosi mult mai mulți în urma acestei posibilități, și se vor duce împreună 
familal, cu copii atât la evenimente sportive cât și culturale. Se vor umpla eventualele 
scaune goale, și unii își vor schimba în direcție bună opinia despre primărie și consiliul 
local. Încă odată felicitări.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă mai sunt luări de cuvânt? Vă rog să votăm pe rând pentru ficare propunere de 
modificare în parte. La art. 12, alin. (1), punctul b, care se referă la locul de muncă a 
părinților, deci este de ajuns dacă un părinte are loc de muncă. Vă rog să votați despre 
această modificare.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Art. 12, alin. (2) Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 Art. 22, alin. (3), care se referă la faptul că pe lângă abonament trebuie prezentat și 
carul-legitimație, când o folosesc. Vă rog să votăm.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 Art. 25, care se referă la faptul că atunci când pierd acest card-legitimație are 
obligația să raporteze acest lucru în terem de 5 zile. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Vă rog să votăm în întregime acest proiect de hotărâre. Comisiile au acordat aviz 
favorabil. La mai multe comisii figurează acele modificări pe care dl. primar a prezentat. 
Deci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre cu modificările făcute.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
44/2019. 
 PUNCTUL XLII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce 
trebuie să le presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care 
beneficiază de ajutor social pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anual trebuie să aprobăm 
orele de muncă ce trebuie prestat și planul de acțiuni, de către cei care beneficiează de 
ajutor social și lucrează pentru ajutor social. Deci despre acest lucru este vorba și asta am 
stabilit pentru anul bugetar 2019.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Aveți întrebări, 
completări la acest proiect de hotărâre? Comisiile 3 și 5 au acordat aviz favorabil cu 7-7 



 

 

voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
45/2019. 
 PUNCTUL XLIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2019. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „De asemenea anual 
trebuie să aprobăm în cadrul Complexului “Zathureczky Berta” prețurile unitare lunare, 
respectiv prețurie unitare zilnice, depinzând de serviciul prestat. Pentru anul 2019, pentru 
persoanele dependente căminul costă 2863 lei/lună, pentru persoanele semidependente este 
de 2671 lei/lună, cei care solicită centrul de tip respiro tariful este de 88 lei/zi iar pentru cei 
care solicită centrul de zi tariful este de 20 lei/zi. Acest proiect de hotărâre conține și acele 
completări, pe care și le asumă primăria în cazul celor care deja stau în cămin și care nu 
pot plăti suma integrală, nici ei, nici membrii familiei. Deci până la 100% în aceste cazuri 
primăria trebuie să achite suma rămasă. Aș semnala faptul că la locurile rămase vacante 
putem accepta doar persoane care își pot plăti suma integral. Scopul Complexului 
“Zathureczky Berta” este ca contribuția primăriei să se minimalizeze.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Aveți întrebări legate de acest proiect de hotărâre? Comisiile 1, 3 și 5 au acordat aviz 
favorabil cu 7-7 voturi pentru. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
46/2019. 
 PUNCTUL XLIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Ședințele din 
februarie vor fi conduse de către dl. Kolcza István, iar în lipsa acestuia d-na Magyarosi 
Imola-Piroska. Vă rog să votați” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
47/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr. 262/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 131/2015 privind 
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare str. Înfrățirii”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La aprobarea bugetului de 
reabilitare a străzii Înfrățirii, s-a strecurat o greșeală materială. Sumele au apărut într-o altă 
coloană, nu așa cum ar fi fost corect. Această greșeală ar corecta-o przentul proiect.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1, 2 și 5 au 
acordat aviz favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
48/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Gróf 
Mikó Imre. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În proiectul de hotărâre 
este vorba despre reglementarea situaţiei juridice a unui teren de 140 mp, situat în str. Gróf 
Mikó Imre. În cartea funciară apare ca proprietar Statul român și conform Legii 18/1991 pe 
acesta îl putem prelua în proprietatea privată și în administrarea municipiului, așa că facem 
acest lucru.” 



 

 

 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Comisiile 1, 2 și 5 au 
acordat aviz favorabil cu 7-7 voturi pentru. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
49/2019. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. pe anul 2019. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Cum am amintit și la 
prezentarea punctului anterior, SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. trebuie să demareze procedurile 
de achiziție pentru a-și putea cumpăra mașinile de asfaltare, de aceea este necesară 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu, respectiv a listei de investiții 
provizorii, anexă la proiectul de hotărâre. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă aveți întrebări? Comisiile 1 și 5 au acordat aviz favorabil cu 7-7 voturi pentru. Vă rog 
să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
50/2019. 
 
 DIVERSE:  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cuvântul d-na 
Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „A fost o ședință lungă și grea. Mă 
gândeam la dumneavoastră, că a fost greu.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Nu mi s-a părut.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Două… Atunci e bine. Două 
probleme aș avea de ridicat în fața dumneavoastră, de fapt a d-lui primar, că-l aștept de 
mult să ne întâlnim și să ridic această problemă. În primul rând mă gândeam că după ce se 
va soluționa problema bugetului, următoarea problemă importantă pentru urbea noastră va 
fi organizarea zilelor orașului. Mai este până la aprilie, dar timpul trece și organizarea se 
face din vreme. La sugestia unor colegi de la Forumul Civic, de breaslă, nu de breaslă, de 
Forumul Civic. Aș veni cu o propunere în fața dumneavoatră stimate dle primar, dacă se 
poate, ca organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe să nu mai fie dată pe mâna unora aveniți, 
care mută scena la marginea orașului, sau pe nu știu pe unde pentru că ei sunt…, sau pot fi 
orice și oriunde, iar dumneavoastră exploatați din plin această situație. Propunerea ar fi, 
dacă se poate, după modelul organizării Zilei Naționale de 1 Decembrie, să ne întâlnim 
reprezentanți ai diferitelor organizații, forumuri, partide, dar mai ales consilierii locali, nu 
toți bineînțeles, că atunci ar fi o ședință de consiliu, ci reprezentați pe domenii și să 
încercăm să organizăm altfel aceste zile a orașului, la care sincer să fiu, aș vrea să ne 
bucurăm cu toții. Deja am o groază când mă gândesc la propunerile Pro Urbe, că nu știu 
care va fi linia anul acesta și alte, și alte discuții de genul acesta. Deci dacă se poate să ne 
întâlnim, pentru că mergem la… Se dau zilele acestea pe mâna…, am senzația că nu 
neapărat a celor mai avizate persoane. Iar consilierii locali eu cred că prin reprezentanți 
chiar ar trebui să participe la organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe. Acum nu știu cum veți, 
sigur că da, primiți dumneavoastră această propunere. O a doua propunere este… Adică 
întâi aș vrea să fac un pic de diversiune și să spun, că cineva mi-a trimis dimineața pe mail 
o traducere din presa maghiară, de prin decembrie, nu știu cui a aparținut, mă uit după 
amiază mai atentă, în care mi se spune că eu nu fac altceva în consiliu, decât să remarc cât 
sunt românii de oprimați. Nu știu, nu m-am gândit niciodată că aș putea fi oprimată. Dar în 



 

 

aceleași timp am și eu un sistem de valori. Deci eu nu consider că sunt aici, ca să fac 
exerciții de gimnastică, să ridic mâna, cum a ridicat de alte o sută de ori, ca să votăm ”da” 
sau ”nu”. Nu fac parte din categoria ”yes man”-ilor. Nici nu vin la ședință ca să-mi fac 
materiale pe laptop, sau să mă distrez cu colegii și să comunic în dreapta, în stânga, să mă 
distrez așa cum fac unii dintre colegi la majoritatea ședințelor. Eu vin pentru că, sigur că da 
trebuie să fiu aici și să exercit, sigur că da dreptul pe care-l am, de consilier local. Nu m-
am gândit niciodată, când vin aici, să arăt cât sunt de oprimată, românii. Sunt alte locuri în 
care aș putea să spun acest lucru, dar nu cred că poate fi vorba de oprimare. De aceea o rog 
pe doamna ziaristă, sau dl. ziarist, nu știu exact dacă este femeie sau bărbat, în 5, 6 
decembrie am văzut că a apărut articolul. Mi s-a părut și ca formă așa…Putea să o scrie 
articolul respectiv și un elev de la ”Brâncuși”, când făceam revista școlii. Nu avea nici un 
fel de ținută. Poate traducerea nu era corespunzătoare, dar mie mi s-a părut că era cu totul 
neavenită afirmația respectivă. Cine mi-a trimis articolul m-a întrebat: poate să apară la 
traduceri din limba maghiară? Bine înțeles că poate să apară, pentru că nu mă descalifică 
pe mine, ci pe cel care a făcut această afirmație. Dar pornind de la aceasta vroiam să ajung 
la a doua problemă pe care vroiam să o ridic, și anume aceea că atunci când se organizează 
târguri, cum a fost târgul de iarnă, foarte bine organizat și ne-a plăcut tuturora, cred, 
prezența la tarabele respective ale celor care au venit cu tot feluri de produse. Am încercat, 
ca profesor ce am fost o viață întreagă să fac cadouri nu bomboane și ciocolată și așa, ci 
cărți. Cred că cartea este ”scripta manent”. Ce facem noi pe telefoane și pe laptopuri, se 
duce. Am încercat să fac cadouri cărți, și a trebuit să mă deplasez la Brașov, să cumpăr 
cărți, pentru că erau vreo 7, 8 tarabe cu cărți. Am avut nerușinarea să mă duc la fiecare să-l 
întreb: cărți în limba română nu aveți? Și mi s-a răspuns mai frumos, mai puțin frumos, că 
nu. Stimate dle primar, nu mă simt oprimată pe chestia asta. E o chestie de neglijență, sau 
de… Habar nu am de ce, dar faptul că fiecare om care vine să vândă carte și vreo 10-20 de 
cărți în limba română, că nu se întâmplă absolut nimic. Nu cred că contaminează restul 
cărților. Nu cred că se îmtâmplă. A trebuit să mă duc la Brașov, ca să cumpăr vreo 6 cărți, 
că aveam eu la copii așa de împărțit. Mi se pare o chestie… Nu vreau să o numesc nicicum, 
dar este o semnalare. Probabil iarăși presa, mâine, poimâine va spune că vreau să scot în 
evidență cât sunt de oprimată. Nu. Eu consider pur și simplu o neglijență. Dacă se repetă, 
atunci o să o consider altfel. Dar eu sunt convinsă, că acești oameni care aduc cărți de la 
edituri ar putea să aducă și câteva cărți în limba română. Și nu este numai constatarea mea, 
deci această afirmație a fost făcută și de către alți oameni cu care noi ne întâlnim atunci 
când avem consultările acestea. Vă mulțumesc și sper că cele două propuneri privitoare la 
zilele orașului și privitoare la fondul de carte în limba română vor primi răspuns favorabil. 
Mulțumesc. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce privește 
organizarea zilelor orașului, eu cred că se organizează bine. Deciziile sunt luate de 
reprezentanții instituțiilor din acest oraș și nu cred că ar trebui să aducem politicul mai 
aproape de organizarea zilelor orașului. Eu am avut aceste discuții inclusiv în interiorul 
formațiunii politice, pentru că au fost ani în care se punea întrebarea să adunăm semnături, 
să facem nu știu ce, și întotdeauna am zis, de 15 martie și de zilele orașului nu lăsăm 
politicul să se implice și nu cred că ar fi sănătos dacă tipul aceea de dezbatere care există în 
spațiul public în ultima perioadă din partea Forumului Civic al românilor din Ținutul 
Secuiesc ar intra în organizarea zilelor orașului. Deci este foarte greu pentru mine să 
accept, ca partener un forum care se manifestă foarte evident și foarte vehement împotriva 
intereselor locale ale municipiului Sfântu Gheorghe. Cel mai bun exemplu este preluarea 
bazei sportive. Adică în momentul în care vine cineva și îmi spune că va ataca în instanță 



 

 

Hotărârea de Guvern prin care baza sportivă a fost dată municipiului Sfântu Gheorghe, o 
bază sportivă, care va fi a orașului. Vedeți? Vreau să vă anunț că am intabulat pe numele 
orașului baza sportivă. În acest moment în cartea funciară apare municipiul ca proprietar și 
nu s-a întâmplat nimic. Nu a venit Statul maghiar să ia bazele sportive, viața merge înainte, 
curățăm zăpada, sperăm că câștigăm la fotbal. Probleme avem, pentru că până acum de 
exemplu nimeni nu a putut să fie supărat, dacă în momentul în care se curăță zăpada de pe 
terenul de sport, se așează chiar și pentru o zi pe terenul de alergat. Acum vreau să vă spun 
că în 2 zile am primit 13 mesaje de la cetățenii orașului, că: dl. primar uitați că se pune 
zăpada pe terenul de alergat și nu mai avem loc de alergat. Deci asta înseamnă 
descentralizarea, că oamenii au la cine să se plângă dacă ceva nu funcționaeză cum trebuie, 
dacă se observă vreo problemă ș.a.m.d. Deci asta este realitatea. Eu cred că este foarte bine 
că s-a întâmplat. Cred că a început un proces, chiar prin discuțiile între Administrația 
Publică Locală și Guvern, care în perioada următoare va duce la noi și noi descentralizări, 
pentru că statul acesta nu mai este capabil să gestioneze tot ce este la nivelul Administrației 
Publice Locale. Iar tragedia mare este că în Constanța, în Cluj, în Timișoara, în Vaslui 
toată lumea se bucură dacă se predă ceva autorității locale, iar la noi, unii, care 
dumneavoatră considerați că ar trebui să se implice în organizarea zilelor orașului ne 
amenință că vor ataca Guvernul pentru acest lucru. Nu vă supărați, mi-e greu să-i accept ca 
parteneri și să aduc la masă în organizarea zilelor orașului niște organizații, sau 
reprezentanți ai unor organizații care în mod vădit și manifest se declară împotriva 
intereselor locale ale acestui oraș, ale românilor, maghiarilor și a tuturor celor care stăm în 
acest oraș. Încă odată vă spun și este cel mai bun exemplu cu arena sportivă, unde prin 
programele pe care le facem, toți copii, indiferent dacă sunt la școli cu predare în limba 
română, sau maghiară participă la aceste programe. Am spus, că așa a fost întâmplarea, ca 
și băiețelul meu, și băiețelul dlui prefect să beneficieze de aceste programe. Nu se face 
diferență între nimeni din acest punct de vedere. Dacă vom reuși să construim o bază de 
înot în cadrul acestei baze sportive, tot așa vor merge și vor fi mai sănătoși și copii români, 
și copii maghiari, iar unii vor să oprească acest lucru. Cum să-i accept ca partener doamnă 
scumpă, cu tot respectul pe care îl am către toți cetățenii din acest oraș și din acest ținut. 
Cum pot să accept și să facilitez să se implice mai mult în organizarea zilelor orașului niște 
oameni care în mod clar se ridică împotriva intereselor locale ale acestui oraș. Deci nu sunt 
de acord cu propunerea dumneavoastră, cu tot respectul. Consider că organizarea zilelor 
orașului este făcută exact de oamenii care se pricep la acest lucru. Majoritatea cetățenilor 
își găsesc locul și rolul în Zilele Sfântu Gheorghe, și practic critici vin, sau probleme doar 
din partea unora care poate au... Eu l-am numit în limba maghiară, am găsit un termen 
foarte bun ”megélhetési provokátorok”. Ajutați-mă să traduc în limba română. Provocatori 
de supraviețuire. Deci sunt din păcate niște provocatori de supraviețuire, care nu fac 
altceva decât încearcă să otrăvească relațiile între români și maghiari în această regiune. 
Nu o să-i las mai aproape pe acești provocatori de supraviețuire în organizarea zilelor 
orașului. În ceea ce privește cărțile, sunt un mare susținător al vânzării cărților. Niciodată 
nu am făcut diferențe între edituri. Orice editură dacă dorește să participe de zilele orașului 
Sfântu Gheorghe și să vândă cărți are această posibilitate. Eu cred că este reglată de piață, 
de cerere și de ofertă, prezența, sau lipsa prezenței unor edituri de zilele orașului. Deci dacă 
editurile românești, care vând cărți românești vor simți că în acest oraș există cerință 
pentru a se vinde cărți, cu siguranță vor veni. Totul este liber. Nu chemăm pe nimeni, ci 
este o licitație deschisă, pot veni edituri. Dacă dumneavoastră aveți aceste contacte, vă rog 
să le anunțați să vină, să vândă. Cu cât sunt mai mult edituri cu atât sunt eu mai fericit. Vă 
mulțumesc mult de tot.” 



 

 

 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos dle 
primar. Mi se pare că nu mai sunt alte luări de cuvânt. Dl. profesor, vă rog.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș dori să vă 
spun că în zilele acestea am auzit faptul că Forumul românilor din județele Covasna, 
Harghita și Mureș weekendul trecut a organizat un simpozion, unde a fost vorba de 
conviețuirea dintre români și maghiari. Ba chiar am auzit că unii și-au manifestat 
nemulțumirea în legătură cu finanțările din Ungaria, de exemplu, pe care au redactat într-o 
petiție și au înaintat către foruri mai înalte. Nu știu cât adevăr este în acesta. De aceea o rog 
pe colegii care au fost prezenți acolo să ne explice puțin despre ce era vorba acolo.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumim frumos 
pentru prezență și pentru răbdare. La revedere.” 
 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 februarie 2019. 
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