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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 29 august 2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka - sat 
Chilieni, lipsind: Debreczeni László, József Álmos-Zoltán, Kondor Ágota. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
973/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Morar Edith, persoana desemnată să exercite 
atribuțiile ce îi revin Secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde-Ildikó. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele dragi tuturor! Având în vedere, că unul dintre colegii noștri consilieri… 
dânsul m-a și întrebat, că…scuze, nu avem pe Editke, nu traduce, așa-i? …Da, traduce?… 
Având în vedere, că un coleg de-al nostru m-a întrebat, de ce s-a pus steag negru pe fațada 
clădirii, înainte de dezbaterea Ordinii de zi voi preda cuvântul responsabilului nostru de sat 
din localitatea Coșeni, Miklós András, ca Wim Jan van't Wout, scuzați-mă, dacă i-am 
pronunțat greșit numele, care este cetățeanul de onoare al orașului nostru și a primit acest titlu 
datorită faptelor sale în interesul localității Coșeni și care a decedat, ca să-i aducă un omagiu, 
iar apoi să ținem un minut de liniște ca să ne amintim de dânsul.” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS, delegat sat Coșeni (lb.m.): ”Mulțumesc pentru 
cuvântul acordat. Vă informez cu regret, că a decedat cetățeanul olandez Wim Jan van't 
Wout, care pe data de 25.04.2005 a primit titlul de cetățean de onoare al orașului nostru. 
Conducerea orașului din vremea respectivă a considerat, că domnul Wim Jan van't Wout 
merită titlul de cetățean de onoare, deoarece la începutul anilor `90 a acordat satului Coșeni 
în mod neîntrerupt sprijinul său generos. Pe vremea respectivă, când oriunde ne-am uitat, am 
văzut doar urmele distrugerii, industria noastră a fost dusă pe atunci la fier vechi, nu s-au 
efectuat lucrări de construcții, dânsul pe vremea respectivă a construit casă de rugăciune în 
localitatea Coșeni, cu camere de oaspeți, cu infrastructură completă, cu încălzire centrală, 
ceea ce pe atunci a fost o donație imensă pentru localitatea noastră. Și din acest motiv 
conducerea orașului din vremea respectivă i-a acordat titlul de cetățean de onoare pe 
decedatul domn Wim Jan van't Wout. Dânsul s-a născut pe data de 01.02.1965 în orașul 
Boskoop din Olanda. Vă rog pe dumneavoastră să ținem un minut de liniște în semn de 
omagiu în amintirea dânsului!” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În prezența a 15 
membri de consiliu, ședința de consiliu poate fi considerată ca fiind legal constituită și 
funcționând potrivit legilor în vigoare. Înainte de a trece la prezentarea ordinii de zi, vă rog, 
să votăm despre procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.07.2019, dacă sunteți cu 
acord, dacă nu are nimeni observații în această privință. Cine este de acord cu acest proces-
verbal?” 



 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 ”Mulțumesc frumos. Se pare că suntem prezenți 17, mai înainte a arătat 17 …suntem 
18 de membri prezenți, scuze, nu a fost pornit fiecare aparat de vot. Bine, mulțumesc. Și 
atunci să votăm procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.08.2019!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 ”Mulțumesc. S-a aprobat cu 17 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Tot înainte de a 
trece la ordinea de zi, doresc să vă atrag atenția asupra următoarelor: în temeiul art. 228 din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, aleșii locali care au interes personal în adoptarea 
hotărârii respective, au obligația de a se abține de luarea deciziei și de adoptarea hotărârii 
consiliului. În cazul existenței unor astfel de situații, consilierii au obligația de a anunța 
interesul lor personal înainte de dezbaterea chestiunii respective. Pe ordinea de zi figurează 
20... scuze, atunci Kelemen Szilárd, vă rog să…” 
 Domnul consilier KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): ”Da, doresc să anunț. Că 
în temeiul codul administrativ, am interes personal la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, din 
acest motiv, acolo nu voi vota, voi opri aparatul de vot.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Alte anunțuri asemănătoare, dacă sunt? Nu sunt, atunci ordinea de zi de astăzi 
conține 20 de proiecte de hotărâre, dacă mai sunt și alte chestiuni propuse pentru dezbatere, 
altele decât cele din ordinea de zi? Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Eu doresc includerea unui 
punct D1 în ordinea de zi privind modificarea, actualizarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea anvelopei clădirii 
Casa căsătoriei”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, totodată, în cazul în care se va adopta 
acest proiect de hotărâre, dorim să includem cheltuielile de planificare ale acestuia, vă rog să 
aprobați dezbaterea acestui punct D1 înaintea dezbaterii bugetului local, deci înainte de 
punctul nr. 3 de pe ordinea de zi! Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Alte propuneri? 
Dacă nu sunt, atunci să votăm despre includerea punctului D1 în ordinea de zi! Cine este de 
acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Respectiv despre faptul, ca să-l dezbatem după punctul nr. 2 din ordinea de zi, să fie 
dezbătut ca fiind al treilea, cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc frumos. S-a aprobat. Dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? Dacă 
dorește cineva să-și ia cuvântul, atunci să facă acum acest lucru! Domnul Cochior, domnul 
Gheorghe Ion. Altcineva? Da, și doamna Pârvan. Mulțumesc frumos. Atunci să votăm 
ordinea de zi în întregime! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc frumos. Atunci aș trece la punctul nr. 1 pe de ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I. 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 Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Dávid 
Ferenc”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Contractul de asociere conține lucrările de realizare a statuii ca fiind contribuția 
Municipiului Sfântu Gheorghe în valoare de 187.500,00 RON, respectiv contribuția Parohiei 
Unitariene la realizarea postamentului statuii în valoare de 17.500,00 RON. Proiectul de 



hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, V. Dacă sunt observații în legătură 
cu acest proiect de hotărâre, atunci vă rog să faceți acest lucru! Dacă nu sunt, atunci vă rog să 
votați! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 261/2019. 
 ”Doamna Pârvan! Nu știu, din ce motiv, dar nu funcționează. Mulțumesc.” 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Agrosic Közösségek Közti Társulás” în vederea 
organizării „Festivalului Deliciilor Dulci” - „Kürtőskalács”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 ”Evenimentul organizat de mai multe ori ar avea loc și anul curent în centrul 
municipiului Sfântu Gheorghe în organizarea comună a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Agrosic Közösségek Közti Társulás” și al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Municipiul Sfântu Gheorghe ar contribui cu suma de 100.000,00 RON, respectiv cu diferite 
obiecte și lucrări efectuate de angajații Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul 
Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Și co-organizatorul ar avea o contribuție în valoare 
de 100.000,00 RON din care 10.000,00 RON ar fi contribuție proprie, respectiv 90.000,00 
RON contribuție colectată de la sponsori. Un moment… între 13-15 septembrie. Comisia de 
specialitate nr. V și-a dat avizul necondiționat pentru proiectul de hotărâre, comisia nr. I de 
asemenea l-a avizat, însă colegul nostru consilier Kelemen Szilárd, așa cum a anunțat și 
dânsul, nu va participa la dezbaterea și votarea proiectului. Dacă sunt observații legate de 
proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kelemen Szilárd-
Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 262/2019. 
 PUNCTUL D1. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
366/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea anvelopei clădirii Casa căsătoriei”, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, (inclusiv amenajări interioare)”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Indicatorii în cauză au fost 
aprobate prin H.C.L. nr. 366/2016, din păcate nu am reușit să începem lucrările, de aceea, 
dacă dorim să le inițiem, trebuie să modificăm și să actualizăm indicatoarele respective, 
potrivit noului buget, valoarea investiției ar fi de 4.750.142,00 RON, planificăm o perioadă 
de 3 ani pentru finalizarea completă a lucrărilor.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate, observații dacă 
sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
263/2019. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Vom crește bugetul 
Municipiului Sfântu Gheorghe cu suma de 10.357.000,00 RON, aici 10.275.000,00 din 
bugetul general provine din compensarea noului sistem de impozitare, precum suma de 
82.000,00 din bugetul Consiliului Județean vom primi pentru elevii cu nevoi educaționale 
speciale. Pe partea de cheltuieli vom distribui suma de 293.240,00 RON pentru funcționarea 



instituțiilor școlare și a creșei, pentru acoperirea serviciilor de utilități publice dorim să 
alocăm 4.945.770,00 RON, vom completa ajutorul de minimis cu suma de 450.000,00 RON, 
vom mări fondul prevăzut pentru lucrările de reparație ale drumurilor publice cu suma de 
1.000.000,00 RON și dorim să utilizăm suma de 309.500,00 RON pentru plata contractelor 
de asociere, Festivalul Deliciilor Dulci - „Kürtőskalács”, SIC Feszt, statuia lui David Ferenc. 
Aș avea două propuneri de modificare față de proiectul de hotărâre publicat pe internet. 
Deoarece anterior am aprobat indicatorile sălii de căsătorii, am include cheltuielile de 
planificare în bugetul nostru, ca să putem iniția achiziția publică pentru planificare, acesta ar 
reprezenta o sumă de 120.520,00 RON. Doresc să propun de asemenea și cheltuielile de 
planificare a incintei noastre din str. Daliei, unde dorim să mutăm o parte al Biroului de 
Relații cu Publicul din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru care propun suma de 
31.540,00 RON și practic astfel fondul de rezerve se va reduce cu suma de 152.060,00 
RON.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I și V, alte propuneri legate de 
proiectul de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, atunci vă rog să votați mai întâi despre 
modificările propuse, deci primul se referă la includerea cheltuielilor de planificare pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea anvelopei clădirii Casa căsătoriei”, din Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Cine este de acord cu această propunere de modificare?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”A doua propunere se referă cu includerea cheltuielilor de planificare legate de 
renovarea imobilului nostru din str. Daliei, cine este de acord cu această propunere de 
modificare?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Totodată vă rog să votați despre reducerea fondului de rezerve cu suma totală a celor 
două propuneri de modificare! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Și atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre în întregime! Cine este de 
acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
264/2019. 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Noul Cod Administrativ 
trebuie să genereze unele modificări în privința organigramei şi statului de funcţii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, 
acestea sunt următoarele: funcția de secretar se va modifica la secretar general, trebuie să 
dăm o altă denumire câtorva funcții executive din Biroul Achiziții Publice, este vorba mai 
exact de patru posturi, respectiv posturile cu contract de muncă care presupun activități legate 
de exercitarea unor prerogative de autoritate publică trebuie modificate la posturi de 
funcționar public, deci dorim să ajustăm acestea la Noul Codul Administrativ.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I și V. 
Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
265/2019. 



 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Din motive similare, avem 
de modificat un post de funcționar public din cadrul Departamentului de Resurse Umane.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă 
rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
266/2019. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situației juridice a drumului de exploatare DE 226/2 situat lângă “Sepsi Arena”. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Drumul de exploatare de mai sus aparține zonei de intravilan al Municipiului Sfântu 
Gheorghe în temeiul H.C.L. nr. 295/2010 și în temeiul art. 8 al O.G nr. 43/1997, drumurile de 
interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află, 
referindu-se la acesta, proiectul de hotărâre ar reglementa intabularea acestui drum în 
domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către 
comisiile de specialitate nr. I și V, scuzați-mă, nr. I, II și V observații, dacă aveți? Dacă nu 
sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
267/2019. 
 PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea înființării 
unei Cărți Funciare pentru suprafața de teren, situată în str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 10. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”În zona străzii Kőrösi Csoma Sándor în cursul măsurărilor topografice a ieșit la 
iveală faptul, că un teren de o suprafață de 217 m2 nu are număr cadastral atribuit, astfel este 
necesară înființarea unei noi Cărți Funciare, despre acesta este vorba în proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, II și V. Observații, 
dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
268/2019. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
locuinței situată pe str. Lăcrămioarei, nr. 4, bl. 9, sc C, ap. 2, Sfântu Gheorghe, în favoarea 
chiriaşului Ábrahám László. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Domnul Ábrahám László, chiriașul unei locuințe de o cameră având o suprafață de 
28,45 m2 a solicitat în mod îndreptățit cumpărarea locuinței, evaluatorul a evaluat imobilul la 
suma de 15.400 EUR, prețul stabilit a fost acceptat de către chiriaș, așa că proiectul de 
hotărâre ar aproba vânzarea locuinței în cauză. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către 
comisiile de specialitate nr. I, și V. Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
269/2019. 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării 
ofertei de donaţie formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”. Clubul sportiv ”SEPSI 
OSK” oferă ca donație Municipiului Sfântu Gheorghe sistemul de iluminat al stadionului 
evaluat la suma de 939.557,89 RON. În vederea includerii acestuia în domeniul public al 
primăriei, este necesară acceptarea donației prin H.C.L.. Proiectul de hotărâre s-a avizat de 
către comisiile de specialitate nr. I, II și V. Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să 



votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
270/2019. 
 PUNCTUL X. 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. 
 ”Contractul în vigoare încheiat cu firma noastră proprie de construcție a drumurilor 
trebuie extins în cazul tipului de lucrări. Și în cazul acesta, societatea a negociat cu comisia 
desemnată pentru negocierea prețurilor prețul lucrărilor de vopsire a drumurilor, respectiv s-
au modificat datorită modificării prețurilor tarifare și a unor elemente de prețuri, despre 
acesta este vorba în prezentarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre s-a avizat de 
către comisiile de specialitate nr. I, II și V. Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
271/2019. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
și completării 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. 
 ”Cele două componente ale proiectului de hotărâre se vor modifica pentru că, pe de o 
parte în vederea promovării colectării selective a deșeurilor s-au schimbat, au evoluat 
modalitățile de colectare a deșeurilor din oraș, acest lucru trebuie reflectat și de regulamentul 
nostru, respectiv am vrut să concretizăm programul de întreținere a spațiilor verzi care 
întreținute de către persoanele fizice, firme și instituții în vederea asigurării unei mai mari 
rigurozități, ceea ce a avut drept rezultat modificarea unui capitol detaliat al proiectului de 
hotărâre, de fapt conține doar precizări, deoarece în capitolul respectiv este vorba de faptul, 
că primăria întreține parcurile publice, respectiv spațiile verzi situate de-a lungul străzilor 
principale, în cazul acesta am stabilit străzile principale ca fiind vorba despre spațiile verzi 
de-a lungul liniei de autobuz. Persoanele fizice, firmele și instituțiile trebuie să efectueze 
întreținerea spațiilor verzi din fața imobilelor aflate în proprietate privată a acestora, respectiv 
asociațiile de proprietari întreținerea spațiilor verzi din mediul înconjurător al blocului de 
locuințe, iar întreținerea spațiilor de joacă pentru copii, respectiv a spațiilor verzi aferente 
acestora se va efectua de operatorul serviciilor publice de salubritate, TEGA SA. Acestea 
sunt modificările esențiale, deoarece a trecut destul de mult timp între aducerea la cunoștința 
publică a proiectului de hotărâre și includerea acestuia pe parcursul anunțării acestuia în 
ordinea de zi, au devenit între timp necesare unele modificări, acestea vor fi prezentate de 
mine, după ce vă voi informa despre faptul, că proiectul de hotărâre s-a avizat de către 
comisiile de specialitate nr. I, II și V. Față de textul care a fost adus la cunoștința publică, vă 
propun următoarele modificări: la art. 7 alin. 3, vă propun ștergerea celei de a doua părți a 
propoziției respective, partea care sună astfel: ”în afara perioadelor destinate colectării 
acestora anunțate prin mijloace media de către operatorul de salubritate”. Vă propun acest 
lucru, pentru că între timp operatorul de salubritate publică efectuează deja altfel debarasarea 
deșeurilor, nu așa, că în unele zone trebuie aduse deșeurile afară, pe străzi, ci trebuie anunțat 
prin telefon un serviciu de dispecerat și se deplasează la fața locului, se ridică deșeurile de la 
adresa respectivă, deci această propoziție va deveni inutilă. A doua propunere de modificare 
se referă la art. 21. Prima propoziție a articolului 21 sună în felul următor: ”Colectarea 
deșeurilor menajere amestecate de la casele de locuit...”… și continuă. După expresia 
”amestecate”, vă propun să includem: ”amestecate, precum și a celor organice de la casele de 



locuit”, deoarece între timp operatorul a distribuit pentru casele de locuit containere separate 
de gunoi pentru colectarea deșeurilor organice. Iar a treia mea propunere se referă la ștergerea 
alineatului 2 de la art. 29, motivarea este aceeași ca și în cazul primei propuneri, care se 
referă tot la debarasarea efectuată pe stradă și deja este fără obiect. Alte propuneri legate de 
proiectul de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, atunci mai întâi supun la vot propunerile de 
modificare. Deci cine este de acord cu ștergerea celei de a două părți al alineatului 3 de la art. 
7? Vă rog să votați! 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc. Cine este de acord, ca art. 21 să fie completat cu fraza ”precum și a 
celor organice”? Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc. Și cine este de acord cu ștergerea alineatului 2 de la art. 29?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Și atunci după votarea propunerilor de modificare, vă rog să votați despre proiectul de 
hotărâre în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
272/2019. 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general aprobat prin HCL nr. 169/2016 pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitarea clădirii principale, clădire internat şi clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la 
Colegiul Naţional ”Székely Mikó”, Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările și 
completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Recent, au derulat 
procedurile de achiziție publică pentru renovarea vechii clădiri al Colegiului Naţional 
”Székely Mikó”, am încheiat contractul pentru planificare și realizare, iar după achiziția 
publică, în urma modificării valorilor, avem și noi de modificat, pentru ca Fondul Național de 
Investiții să poată finanța proiectul în mod corespunzător și încheia contractul. Menționez, că 
din valoare de 24.500.000,00 RON vom primi suma de 8.000.000,00 RON din Fondul 
Național de Investiții, iar suma de 16.500.000,00 RON va fi suportată din bugetul local.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, II și V, observații, dacă aveți? Dacă 
nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
273/2019. 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii 
unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lt. Păiş David. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Imobilele propuse pentru alipire sunt situate în zona de intravilan al municipiului 
Sfântu Gheorghe, în strada Lt. Păiş David, se află în proprietatea Primăriei Municipiului 
Sfântu Gheorghe și sunt închiriate de firma Lukoil în cadrul unui contract de concesiune. Prin 
alipirea a celor două terenuri, unul de o suprafață de 1.500 m2, celălalt are o suprafață de bază 
de 633 m2, firmei Lukoil vom trece în contractul de concesiune a acestuia un teren de o 
suprafață de bază de 2.133 m2. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de 
specialitate nr. I, II și V observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
274/2019. 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe. 



Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Este vorba de un teren de o suprafață de 5,98 ha, propus de către proprietari pentru 
transcrierea în zona de intravilan și solicită înscrierea acestuia în Planul Urbanistic Zonal cu 
destinația de ”Zonă locuinţe și servicii”. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de 
specialitate nr. I, II și V observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
275/2019. 
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al 
Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” ”Participarea ACS Sepsi-Sic în competițiile interne și 
internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-
2020, juniori și seniori”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Proiectul de hotărâre va fi propus alături de Regulamentul privind condițiile de 
finanțare, criteriile și a metodologiei programelor sportive. Cererea de finanțare a Asociației 
Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” a fost evaluată de comisia comună de evaluare desemnată de 
Consiliul Județean Covasna și de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și 
propune pentru finanțare în procesul verbal din data de 20.08.2019 cu o sumă în valoare de 
5.454.500,00 RON, din care pentru anul 2019 a dispus o sumă de 2.424.500,00 RON, iar 
pentru anul 2020 prevede o sumă în valoare de 3.030.000,00 RON. Din această sumă 
contribuția Consiliului Județean Covasna este de 2.699.702,00 RON, cu defalcarea acestei 
sume pe doi ani, pe care însă nu o voi citi acum, iar contribuția Municipiului Sfântu 
Gheorghe va fi de 2.754.798,00 RON. Din această sumă 1.224.346,00 RON pentru anul 
2019, respectiv de 1.530.452,00 RON pentru anul 2020. Distribuția de mai sus este în 
conformitate cu Ordinul nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului și Sportului care prevede ca 
în cazul finanțării programelor sportive pe o perioadă de mai mulți ani, durata contractelor de 
finanțare a programelor sportive nu poate depăși anul fiscal. Astfel este obligatorie încheierea 
contractelor secvențiale, pentru fiecare an fiscal separat, pentru sumele de finanțare 
menționate. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, II ….avem 
II? Ah, da de către comisiile de specialitate nr. I, V și VI, observații, dacă aveți? Dacă nu 
sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
276/2019. 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al 
Clubului Sportiv Municipal ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive 
practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, atletism, gimnastică, handbal, judo, lupte 
pentru sezonul competițional 2019-2020”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”Este un proiect asemănător cu cel dinainte, comisia desemnată pentru evaluare a 
considerat, că această cerere de finanțare merită de asemenea de a fi susținută și propune 
încheierea contractelor secvențiale pentru anul 2019 cu suma de finanțare în valoare de 
445.684,00 RON, respectiv de 74.880,00 RON pentru anul 2020. Proiectul de hotărâre s-a 
avizat de către comisiile de specialitate. Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
277/2019. 
 PUNCTUL XVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” în vederea organizării 



evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2019”, Ediția a XIII-a. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 ”Aici partea asumată în organizare comună de către Municipiul Sfântu Gheorghe 
constă în suma de 93.075,00 RON, respectiv în activitatea desfășurată de angajații primăriei 
și în punerea la dispoziție a diferitelor obiecte, iar Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” își va 
asuma toate sarcinile legate de organizare, promovare și monitorizare, respectiv își va asuma 
și contribuție proprie. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate. 
Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!... Scuze, deci acest proiect de hotărâre 
solicită desemnare? Scuzați-mă, deci este nevoie de desemnarea unui consilier ca să-și 
desfășoare activitatea sa în calitate de membru al comisiei de supraveghere, vă rog să faceți 
propunerea dumneavoastră! Mă gândesc, că ar fi bine din comisia sportivă, chiar președintele 
comisiei sportive. Cine? Domnule Tischler! 
 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.m.): ”O propun pe colega noastră din 
comisia sportivă, pe Székely Kincső.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc. 
Domnule Gheorghe Ion!” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): ”Da. Aș veni cu propunerea pentru 
Liviu Comăneci.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Deci am auzit 
două propuneri. Propun votare secretă în privința celor două persoane propuse. Prima 
propunere a fost Székely Kincső. Cine este de acord… Ah, se face pe suport de hârtie. Da, 
conform noului Cod Administrativ, votarea secretă se face pe suport de hârtie, așa că…” 
 (lb.r.): Domnul Comăneci! Mulțumim, atunci… oricum se va vota în secret, dar pe o 
singură persoană…” 
 (lb.m.): Deci fiindcă a rămas un singur candidat, aveți de votat în privința aprobării 
sau respingerii acestuia… Atunci îi rog pe reprezentanții secretariatului să colecteze și să 
numere voturile. Vă propun să suspendăm între timp proiectul acesta de hotărâre nr. 17 și să 
trecem la nr. 18 și în timp ce se va prezenta și se va dezbate, vom reveni la acesta.” 
 PUNCTUL XVIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările și completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”În anul 2016 am aprobat 
acele valori de plătit de către chiriașii din str. Lunca Oltului pentru serviciile de utilități 
publice. Aceste valori au fost stabilite pe vremea respectivă la 100,00 RON pentru lunile de 
vară și 150,00 RON pentru lunile de iarnă. De când mă ocup un pic mai aprofundat cu 
direcție, am constatat, că aceste plăți nu acoperă nici pe jumătate, în măsura în care sunt 
efectuate, a serviciilor de utilități publice furnizate, ca urmare am inventat o formulă cu care 
s-ar acoperi de fapt valoarea serviciilor de utilități publice furnizate. Propunerea noastră este 
următoarea: în cazul locuințelor de o cameră, valoarea de plătit pentru gaz să fie 85,00 RON, 
în cazul locuințelor de două camere de 175,00 RON, respectiv taxele pentru apă potabilă și 
ridicarea deșeurilor să fie stabilite pe cap de persoană în valoare de 40,00 RON pe persoană. 
La propunerea comisiei sociale consider ca fiind o idee foarte bună, ca această sumă de 40,00 
RON să nu se ia în calcul în cazul copiilor sub 2 ani. Deci vă rog să dezbateți și să votați 
acest proiect de hotărâre cu această singură propunere de modificare referitoare la faptul de a 
calcula această sumă de 40,00 RON pe persoană doar în cazul persoanelor peste 2 ani!” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, III și V. 



Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Scuzați-mă, mai întâi să votați despre 
propunerea de modificare! Dar atunci vă rog să repetați votarea! A fost o singură propunere? 
Deci vă rog să votați mai întâi despre modificarea propusă! 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Iar acum vă rog să votați despre proiectul de hotărâre în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
278/2019. 
 ”Revin atunci la proiectul de hotărâre nr. 17. În cadrul votării secrete doamnei 
Székely Kincső prin 18 voturi pentru i s-a acordat dreptul de a deveni membru comisiei de 
supraveghere și atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 17 în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
279/2019. 
 PUNCTUL XIX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
constituirii fondului de regenerare a fondului forestier proprietate publică a municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”În temeiul Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, toate persoanele fizice și juridice care au 
în proprietate terenuri forestiere sunt obligate la constituirea acestui fond și la utilizarea 
acestuia la regenerarea fondului forestier, resursele de alimentare ale acestui fond sunt pe de 
o parte despăgubirile stabilite în cazul daunelor cauzate pădurilor, respectiv dintr-un 
procentaj de 15% a venitelor provenite din vânzări. Proiectul de hotărâre s-a avizat de către 
comisiile de specialitate nr. I, II și V. Observații, dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
280/2019. 
 PUNCTUL XX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru luna 
septembrie. 
 ”Cine sunt următoarele? Deci funcția de președinte de ședință ar fi ocupată în luna 
septembrie de domnul consilier Vajna Laszló, iar în lipsa acestuia, de domnul consilier 
Zsigmond József. Vă rog să votați despre acest proiect de hotărâre! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
281/2019. 
 ”Mulțumesc frumos. Cu acesta am epuizat ordinea de zi votată astăzi, la Diverse s-au 
înscris trei persoane, îl rog pe domnul consilier Cochior.” 
 DIVERSE 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Aș dori să vă prezint o întâlnire cu 
alegătorii, câteva probleme. În ultima perioadă cu ocazia întâlnirilor de lucru și a audiențelor, 
toți mai mulți cetățeni au sesizat faptul, că unele persoane dintre cei care construiesc locuințe, 
fac pe terenurile respective umpluturi cu balastru sau pământ, uneori fără să îndepărteze 
stratul fertil, chiar și de peste 1 m, prin acesta apele fluviale sau scurgerile de pe versanți sunt 
îndreptate spre terenurile și construcțiile vecine pe care le inundă. Situația este semnalată în 
strada Jókai Mór spre Ilieni, așa. Solicit Direcției de Urbanism și compartimentului de profil 
din Poliția Locală să-mi comunice dacă este legală o asemenea acțiune, dacă nu, care sunt 
căile de a înlătura nemulțumirea cetățenilor afectați, de remedierea situației. Pentru că ridică 
curtea și asta și vecinii sunt inundați pe lângă ei și n-au scurgeri. A doua problemă. Nu o mai 
citesc. Printre aspectele ridicate este problema parcărilor în zonă, zonele din preajma 
ștrandului și a piscinei, când prin modul total lipsit de respect se blochează de parcările 
amenajate, intersecțiile, accesul în garaje și în blocuri, trotuare și alte amenajări pietonale din 
zonă. Zona verde și altele asemenea. Deși există reglementări în acest sens, Codul Rutier, 



hotărâri C.L., pasivitatea și neimplicarea Poliției Locale și a Poliției Rutiere în prevenirea și 
combaterea a astfel de încălcări a legilor provoacă nemulțumiri cetățenilor. Sunt permanente 
exemple de opriri nelegale, chiar și în zona de acțiune a indicatorilor rutiere care interzic 
acest lucru, fapt constatat peste tot în oraș. Din fața primăriei, centrul municipiului, de prin 
locurile rezervate pentru persoane cu handicap și până pe străzile din zonele dintre blocuri. 
Pentru a analiza situația de fapt și intențiile unor măsuri, soluționarea situației solicită 
următoarele informații: 1. Numărul tabelelor indicatoarelor rutiere amplasate în municipiu, 
având semnificația ”Oprire interzisă” și ”Staționare interzisă”, ”Parcare interzisă”. 2. 
Numărul sancțiunilor aplicate de Poliția Locală în 2018 pentru încălcarea reglementărilor din 
acest document, domenii din care: a) numărul total al amenzilor. De asemenea solicit ca în 
cadrul ședințelor ordinare al Consiliului Local să se organizeze în luna septembrie 2019… 
primarul municipiului prin Poliția Locală să prezinte o informare a situației din acest 
domeniu și propuneri la administrația locală pentru îmbunătățirea situației, urmând ca și eu să 
fac propuneri pe care voi considera necesare. Avem patru, dar două era necesar să vă prezint, 
pentru că n-am reușit niciodată în acești trei-patru ani să deblocăm stațiile de autobuz, să 
deblocăm unde este staționarea sau oprirea interzisă, acum s-au pus să se oprească și pe 
străzile de pietoni câteodată. Și o a treia pe care nu citesc ci o spun așa: cetățenii au început 
să mă întrebe sau și pe dumneavoastră probabil că câte unul... Șoferii de pe taximetrii ce 
ținută trebuie să aibă, pentru că sunt niște reglementări, niște legi. Pantaloni scurți, dezbrăcați 
până la brâu… transport public, nu? Și aveți acolo și doresc ca răspunsul să dați public toate 
răspunsurile de patru, aveți înregistrate la dumneavoastră și să dați răspuns publicului, ca să 
vadă că totuși ne-am ocupat de problema asta. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Vă mulțumesc și 
eu. Bineînțeles, că vom transmite compartimentelor de specialitate și vom transmite și la 
Poliția Locală să prezinte această informare. Legat de taximetriști, vă supun atenției 
regulamentul care este supus dezbaterii publice la momentul de față și vă rog să-l studiați și 
să faceți propunerile în vigoare!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): ”Dar dânșii au ținut ca să publicați și 
dumneavoastră deja știți, că eu ridic documentele și au zis, nu, că nu s-a făcut nimic la ștrand 
și la stațiile de autobuze, se zice și nu se va face nici cu asta. Și am zis, bine.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Bine, mulțumesc. 
Domnul Gheorghe Ion.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): ”Vă mulțumesc pentru… Aș vrea să 
comunic dorința Partidului Național Liberal și totodată și a cadrelor militare în rezervă și 
retragere, care a comunicat pe data de 13.08.2019 cu nr. 52943 solicitarea ca pentru data de 
08 septembrie, când sunt aceste activități în orașul nostru, 75 de ani de la eliberare, să fie 
arborat drapelul național pe primărie. Vă mulțumesc și vă rog, că noi încă n-am primit 
răspuns.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Da, o să primiți 
răspunsul. Și în anii precedenți s-a arborat și se va arbora și anul acesta.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): ”Vă mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ”Da, mulțumesc, o singură problemă 
aș avea. Având în vedere, că mai sunt aproximativ 10 zile până la începerea anului școlar și 
de asemenea având în vedere evenimentele neplăcute care au acaparat toate posturile de 
televiziune, pentru că vorba unei cunoștințe, că ne culcăm cu Dincă, cu Dincă ne sculăm, 
părinții copiilor și de asemenea am participat la consiliul de administrație la Grupul Școlar 
Constantin Brâncuși Sfântu Gheorghe, unde s-a ridicat această problemă a securității elevilor. 



Pe bună dreptate părinții au intrat un pic în panică. M-am întâlnit cu foarte mulți părinți, care 
întreabă. Că oare primăria se gândește să ia ceva măsuri, dacă începe școala, să nu ne trezim, 
nu neapărat să se repete cazul Caracal, că nu asta era problema, dar era vorba de agresarea 
unor copii de… eu știu… vin acum dintr-o vacanță cu niște idei de… după cum știți… după 
trei luni de libertate totală… Dacă primăria gândește pentru protecția copiilor niște măsuri în 
colaborare bineînțeles cu Jandarmeria, cu Poliția, cu Poliția Locală, niște măsuri puțin-puțin 
mai severe să spunem și de asemenea, sigur asta ar fi o problemă al Consiliului Județean, mă 
gândeam eu, dar dacă s-ar putea face ceva în privința reglementării transportului elevilor din 
mediul rural. Asta a fost problema care s-a pus la Brâncuși, unde… și nu numai la Brâncuși, 
dar și la liceele tehnologice, unde sunt foarte mulți copii navetiști. Și dacă Inspectoratul 
Școlar în colaborare cu primăria vor putea ține sub control această problemă a navetei, ca să 
nu acționăm pompierii, că dacă s-a întâmplat nenorocirea degeaba acționăm, că vedeți ce se 
întâmplă. Deci aș avea întrebarea, dacă în intervalul rămas se poate apela la sprijinul special, 
să spunem al Poliției, Poliției Naționale, Poliției Locale și Jandarmeriei pentru protecția 
copiilor, chiar și la copii mici. Că nu-mi dau seama, de ce, dar au intrat în panică tocmai 
părinții copiilor mici, din ciclul primar, de I-IV, mai mult și nu atât de mult părinții copiilor 
mai mari. Probabil că se simt agresați. … nu știu... Eu aș vrea să pun această problemă: ce 
facem cu copii, dacă apar tot felul de astea. Eu vă zic, să vă uitați mai puțin la televizor, că 
acolo probabil că apar niște influențe - le-am zis eu. Dacă gândiți ceva de acest domeniu de 
influențe. Vă mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): ”Deci tocmai în această 
săptămână am semnat planul de acțiune care a fost elaborat de Inspectorat în colaborare cu 
Poliție cu activitățile, obiectivele propuse și responsabilitățile fiecărei părți. Urmează ca acest 
plan de acțiune să fie distribuit și unităților de învățământ, un plan de acțiune care privește 
siguranța elevilor. Sincer, eu cred, că trebuie să fim precauți, însă eu chiar nu cred, că zona 
noastră se poate asemăna cu Caracalul, totuși aici și infracționalitatea este mult mai scăzută 
din fericire decât în alte zone ale țării, sper să nu avem probleme, desigur, ne și străduim, să 
fim atenți și desigur și suntem atenți asupra tuturor posibilităților ce se pot ivi în acest sens.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Vă mulțumesc 
pentru participare, declar încheiată ședința de astăzi, vă doresc tuturor o după amiază 
plăcută!” 
 
 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 26 septembrie 2019. 
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