
 

 

 
 
 
 
Nr. 114/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 26 septembrie 2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Vaszi Etelka - sat Chilieni, lipsind: Ambrus 
Zsombor, Kondor Ágota, Tischler Ferenc. 
 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. 
1078/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua! Vă rog să 
porniți aparatele de vot! Mulțumesc frumos. Potrivit art. 228 din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care 
au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii 
consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe 
care-l au în problema respectivă. Atunci vă întreb, dacă cineva are interes personal în 
legătură cu vreun punct de pe Ordinea de zi? Văd, că nimeni. Mulțumesc frumos. Bine. 
Înainte de a trece la Ordinea de zi, vă rog să aprobați procesul verbal al ședinței din data de 
20.08.2019! Cine este pentru?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 04.09.2019.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumim frumos. Pe Ordinea de zi de astăzi figurează 15 proiecte de hotărâri. 
Scuzați-mă, sunt 16 de proiecte. Aș dori să vă întreb, dacă la Ordinea de zi are cineva vreo 
propunere? Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, vă rog!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aș dori să vă propun încă 
patru, adică cinci puncte pentru ședința noastră de astăzi. Un proiect de hotărâre D1 privind 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul de 
investiții „Reamenajare interioară a biroului de relații cu publicul din cadrul Direcției 
Finanțe Publice Municipale”. Un proiect de hotărâre D2 pentru aprobarea modificării HCL 
390/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) 
pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea 
utilităţilor la sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Un proiect de hotărâre D3 despre 
aprobarea propunerii anterioare de finanțare, adică a celei depuse pentru lucrările 
exterioare de amenajare la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”. Un 
punct D5 de pe Ordinea de zi privind aprobarea propunerii de finanțare depuse pentru 
lucrările de renovare ale Grădiniței cu Program Prelungit ”Kőrösi Csoma Sándor”. 



 

 

Totodată vă solicit ca înainte de dezbaterea Ordinii de zi sau ca punctul nr. 1 de pe Ordinea 
de zi să fie înmânarea bursei de studiu ”Barabás Sándor” oferită de Ferencváros din 
Ungaria premiatului prezent aici în sală.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Bine, vă mulțumim. 
Domnule viceprimar Toth-Birtan Csaba!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Eu solicit includerea 
punctului D4 în Ordinea de zi privind actualizarea devizului general al obiectivului de 
investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc stadion municipal Sfântu Gheorghe, 
Județul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 134/2019 și doresc să includ și un punct D6 legat 
de modificarea listei de inventariere a bunurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe, 
respectiv tanscrierea unui imobil situat în str. Bălcescu nr. 4 din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. Da, 
vă rog!” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Eu nu doresc să particip la 
dezbaterea și votarea ulterioară a proiectului de hotărâre D5.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? Nu s-a înscris nimeni la Diverse. În afară de 
acesta mai avem o oaspete care a semnalizat că dorește să-și ia cuvântul. Toro Attila și 
colegul lui doresc să-și ia cuvântul. Trebuie să votăm dacă suntem de acord cu acest lucru. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Bine, deci am fost de acord cu această solicitare. Iar acum o rog pe doamna 
viceprimar să prezinte bursele oferite de Ferencváros.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Începând cu câțiva ani în 
urmă orașul nostru partener, Ferencváros oferă o bursă specială acelui elev, care a obținut 
cele mai bune rezulte din orașul nostru în domeniul limbii maghiare. Anul acesta Krecht 
Hanna-Regina va fi premiată, despre care profesorul ei de limba și literatură maghiară a 
scris următoarele: Dragostea elevei Krecht Hanna-Regina față de limba și literatura 
maghiară a crescut începând cu primele basme pe care le-a auzit și cu primele novele de 
basme pe care le-a citit. În clasa a V-a deja a făcut parte dintre acei elevi ai căror vocabular 
bogat ornamentat a dovedit faptul, că citesc mult. Observațiile sale competente dobândite 
în cadrul orelor de limbă și literatură maghiară ne arată faptul, că îi place să citească, 
pentru că înțelege, simte că se ascunde un mesaj chiar și în spatele rândurilor, intuiește 
instinctiv puterea încurajatoare, entuziastă a cuvintelor, utilizarea corectă a limbii materne 
fiind de asemenea importantă pentru ea. A obținut rezultate deosebite în cadrul a mai multe 
competiții. A scris și în calitate de editor al ziarului școlar intitulat ”Diákcsevely” redactat 
de elevii Colegiului Național ”Székely Mikó” iar pentru această bursă a fost propusă de 
doamna profesoară de limba maghiară, Pénzes Ágnes. Eu îl poftesc pe domnul viceprimar, 
Toth-Birtan Csaba la înmânarea buchetului de flori, eu vin cu diploma, respectiv vom 
mulțumi profesoarei pentru activitatea sa depusă cu un pachet modest de cărți. O felicităm 
pe Hanna-Regina și îi dorim mult succes în viață.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim, felicitări și 
îți dorim mult succes Regina în continuare. Și atunci să ne întoarcem la Ordinea de zi. Vă 
rog să votați cine este pentru includerea punctului D1 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cine este pentru includerea punctului D2 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cine este pentru includerea punctului D3 în Ordinea de zi.” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cine este pentru includerea punctului D4 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cine este pentru includerea punctului D5 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cine este pentru includerea punctului D6 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Și acum să votăm Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I 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 şi Biserica Evanghelică Luterană din România - Parohia 
Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Martin Luther”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Împlinim cu multă bucurie 
solicitarea Bisericii Evanghelice Luterane, care doresc să amplaseze lui Martin Luther o 
statuie cu ocazia aniversării Reformației, a celei de a 500-a plus 2, devenind astfel 
completă gama de statui a marilor reformatori, după Calvin și Francisc David, de asemenea 
și Martin Luther ar primi o statuie la Sfântu Gheorghe. Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe intră în această relație de parteneriat cu sumă în valoare de 143.440,00 RON, 
ceea ce acoperă amplasarea, forjarea și amenajarea platoului statuii, iar biserica va avea o 
contribuție de 17.500,00 RON acoperind prin această sumă efectuarea lucrărilor exterioare, 
a celor legate de sistemul de iluminat și a inaugurării statuii.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Dacă sunt întrebări, observații legate de acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă 
nu sunt, vă rog să votați! Prezentul proiect de hotărâre s-a avizat de către comisiile de 
specialitate I și V.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
288/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi 
Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea 
organizării evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii Populare”, Ed. a XXXI-
a. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să contribuim cu 
suma de 25.000,00 RON, adică cu acoperirea costurilor de închiriere ale Arenei SEPSI la 
organizarea celei de XXXI-a ediții a evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii 
Populare, care va fi derulată de Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din 
Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Prezentul proiect de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate I, IV și V. Dacă 
sunt întrebări, observații legate de acest punct de pe Ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
289/2019. 
 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.): „Contul de încasări al 
bugetului nostru va fi completat cu suma de 500.000,00 RON. La partea de cheltuieli vom 
aloca o sumă de 393.410,00 RON instituțiilor de învățământ pentru plata burselor elevilor, 
ceea ce reprezintă mai exact suma de 248.800,00 RON, iar restul pentru acoperirea 
cheltuielilor de funcționare. Bugetul Direcției de Asistență Socială se va modifica cu o 
sumă de 7.000,00 RON. Potrivit unei HCL, aprobată anterior, vom contribui cu suma de 
168.440,00 RON la amplasarea statuii lui Marton Luther. Vom mări fondul prevăzut 
pentru lucrările de renovare ale drumurilor publice cu suma de 624.910,00 RON, taxa de 
cotizație în valoare de 75.000,00 RON se va aloca Asociației ”GAL Sepsi”, respectiv în 
comisia economică am avut discuții asupra câtorva propuneri de modificare, atunci eu le 
voi prezenta conform celor aprobate în cadrul comisiei economice. Deci suma de 
132.000,00 RON ar fi scoasă, care ar acoperii cheltuielile planului de amenajare al așa 
numitului ”Family Adventure Park”. Suma prevăzută pentru casa mortuară din Coșeni vom 
modifica nu cu suma de 138.600,00 RON, ci numai cu suma de 6.600,00 RON. Ar intra la 
capitolul 70.2 Locuințe, servicii și dezvolatre publică suma de 160.000,00 RON, care ar fi 
atribuită renovării locuințelor din cartierul Câmpul Frumos, iar suma aceasta de 160.000,00 
RON ar fi dedusă din fondul de modernizare al străzii Crângului, deci îl rog pe președintele 
de ședință să supună la vot modificarea bugetului cu aceste modificări.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Domnul viceprimar mi-a semnalizat că dorește să-și ia cuvântul.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori doar o scurtă 
completare, în cartierul Câmpul Frumos este vorba de renovarea acoperișului blocului nr. 
7, ca nu cumva locatarii din Câmpul Frumos să înțeleagă că din această sumă vom reuși să 
renovăm toate blocurile sau majoritatea acestora, deci este vorba în mod exclusiv de blocul 
nr. 7.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. Și 
domnul Bálint Iosif a semnalizat că și dânsul dorește să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc, da. În ceea ce privește 
Planul urbanistic zonal, mă bucur de faptul, că a primit avizul favorabil din partea comisiei 
economice, ca concepția potrivit căreia comanda planului de amenajare al zonei să se 
efectueze mai târziu, la o dată ulterioară, după ce se vor clarifica și cu civilii, neînțelegerile 
legate de această tematică și vom avea o situație clară. Pentru un moment, doresc să mai 
rămân tot la această temă, pentru o după amiază din săptămâna viitoare, la începutul 
săptămânii voi invita colegii mei la fața locului, pe partea stângă a drumului dinspre Șugaș 
Băi, unde, vă rog să ascultați eventualele obiecții. Dar văd că sunt printre noi sunt prezente 
în sală unele persoane, care vă vor prezenta aici, deci această invitație va deveni validă, 
dacă aici nu reușim să-o clarificăm într-un mod destul de suficient. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos 
domnului Bálint Iosif. Îi va răspunde doamna viceprimar Sztakics-Éva Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Atunci doresc să reflectez 
asupra unor câteva idei la cele spuse de domnul consilier Bálint Iosif. Deci domnul primar 
nu se află în țară, de aceea azi nu poate participa la ședința de consiliu, însă anterior 
ședinței m-am consultat cu dânsul și am discutat următoarele: deci este foarte important să 
subliniez faptul, că această sumă de 132.000,00 RON care în final a fost scoasă din bugetul 
nostru, de fapt acest lucru nu a însemnat întocmirea planurilor, ci numai un Plan urbanistic 
zonal pentru a vedea dacă în realitate în zona respectivă se poate realiza pentru comunitate 
vreo investiție corespunzătoare ca posibilitate de educație, divertisment sau activități 
sportive, ce drumuri ar duce spre acesta? Deci despre acest lucru este vorba în Planul 



 

 

urbanistic zonal, însă planuri concrete nu există încă. Ideea a venit din faptul, că un 
întreprinzător a semnalizat că plănuiește de preferabil în zona periferică a orașului 
amenajarea unui parc, nu asemenea parcului dino, însă a dobândit deja experiențe în 
domeniul planificării unui parc familial de divertisment și educație. Eu vă admit că eu 
merg aproape zilnic cu bicicleta în direcția Fântânii Honvéd și da, și eu mi-am pus 
întrebarea potrivit căreia oare dacă aici se realizează această investiție, va fi mai aglomerat, 
vom reuși să mergem în direcția respectivă așa de relaxat cu bicicleta, cu o circulație 
relativ redusă. Totodată știu și faptul, că aș fi vrut să experimentez de exemplu pista de bob 
din Ghimeș, în cursul verii nu am avut timp să ajung acolo. Deci desigur totul are un preț 
anume. Desigur un parc de acest fel nu poate avea drept rezultat distrugerea naturii. Cred 
că nici activității noastre de până acum nu a fost caracteristică să distrugem natura, nu 
doresc să fac profanarea siturilor istorice, noi suntem foarte atenți la aspect, noi îngrijim, 
ocrotim și reconstruim monumentele noastre, însă nu dorim să stârnim un conflict 
asemănător modernizării Pieții Centrale doar pentru că o astfel de HCL nu a fost eventual 
pregătită la un nivel satisfăcător, din acest motiv am și retras acest titlu bugetar. Cert este 
însă, că trebuie să admitem cu toții faptul, că în secolul al XXI-lea evoluția nu poate fi 
împiedicată, deci evoluția fie într-un fel, fie altul, dar progresează. Deci oricât de mult ne-
am împotrivit cu câțiva ani în urmă, acestea tot au apărut în orașul nostru. Deci nu este 
vorba de faptul că acum nu ne pare chiar atât de simpatic, probabil că nu-l vom putea 
împiedica oricum, ci se realizează aproape oriunde. Eu vă spun sincer, că m-am bucurat 
pentru această investiție, deoarece cunosc activitatea investitorului care a venit cu ideea, 
știu că este vorba de un om cu calificarea de pădurar, știu ce standarde de calitate stabilește 
în toate privințele în toate domeniile față de creațiile realizate deja, fie în județ, fie în afara 
acesteia, deci nu se poate compara un nici un fel cu investiția Natura Parc din Chichiș. 
Evident, că așa ceva nu ne-am dori nici noi. În consecință, domnul primar ne propune, ca 
într-un interval de două săptămâni să revenim asupra acestei chestiuni, după ce va sosi 
acasă, ar merge și dânsul la toate locațiile în cauză, vom clarifica aspectele eventual 
neclare pentru noi, deci repet, planuri concrete nu există încă, deci nu putem vorbi de 
planuri, doar este vorba de niște concepții, care pot fi adaptate și ajustate locației respective 
și atunci vom aduce o decizie, care va fi aprobată chiar dacă nu în întregime, dar în mare 
măsură de comunitate, deoarece nu dorim noi conflicte în orașul nostru.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos 
doamnei viceprimar pentru prezentare. Dacă alte observații nu sunt, atunci vă rog să votați 
despre proiectul de hotărâre, în primul rând despre modificări, deci prima modificare ar fi 
că la titlul 70.2 ar intra o cheltuială în plus în valoare de 160.000,00 RON, respectiv cea 
legată de rectificarea blocului nr. 7. Cine este de acord cu această propunere. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Următoarea modificare se referă la scoaterea din buget al PUZ-ului Șugaș Băi, în 
suma 132.000 RON. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Iar cealaltă propunere este legată de micșorarea cheltuielilor aferente construirii 
casei mortuare din Coșeni cu suma de 6.600,00 RON. Cine este de acord cu această 
modificare?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „La capitolul 84.2 micșorăm cu suma de 160.000,00 RON modernizarea străzii 
Crângului. Cine este de acord? 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Dacă alte propuneri nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 3 



 

 

susținut în unanimitate de comisiile de specialitate nr. I și V.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
290/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe VI. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Parohia Ortodoxă Sfântu 
Gheorghe VI a depus la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe o cerere în care solicită o 
sumă de 55.900,00 RON pentru efectuarea lucrărilor exterioare și interioare de renovare 
ale bisericii, propunem să susțineți alocarea aceste sume din suma dedicată pentru 
susținerea bisericilor.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, III și V. Observații dacă 
sunt? Dacă nu sunt vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 4” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
291/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării 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.): „La Direcția de Asistență 
Socială a existat încă un post având denumirea de ”registrator medical”, așa ceva nu mai 
există în prezent, persoana respectivă a intrat deja în pensie, ca urmare vom actualiza 
organigrama și statutul de funcții a Direcției și vom transforma acest post de registrator 
medical în asistent social.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, III și V. Observații dacă 
sunt? Dacă nu sunt vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 5!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
292/2019. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură 
“Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Doresc să prezint 
împreună proiectele de hotărâre nr. 6 și 7, deoarece se leagă. Oficiul de Organizare şi 
Coordonare Evenimente Culturale efectua și diferite vânzări de bilete și o persoană s-a 
ocupat de vânzările biletelor Teatrului ”Tamási Áron”, persoana respectivă fiind de 
asemenea angajata Casei de Cultură ”Kónya Ádam”. Domnul director Bocsárdi ar dori, ca 
persoana care este de fapt persoana de legătură dintre teatru și public, să fie angajata 
dânșilor. De aceea la Casa de Cultură ”Kónya Ádam” vom reduce cu o persoana numărul 
angajaților din cadrul acestei instituții, de altfel o persoană a intrat în pensie, așa că nu 
afectează după număr pe nimeni, deci structura Casei de Cultură ”Kónya Ádam” se va 
modifica de la 26 de angajați la 25, iar la teatru acest număr va crește de la 111 la 112.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim doamnei 
viceprimar pentru prezentare. Proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, IV și V. 
Observații dacă sunt? Dacă nu, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 6!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
293/2019. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 



 

 

modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului 
“Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe.  
 „Proiectul a fost prezentată anterior de doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
Dacă nu sunt observații... Proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, IV și V. Așa 
că, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 7!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
294/2019. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate „Reabilitare iluminat public pentru zona de locuit Grigore Bălan - 
Lázár Mihály - 1 Decembrie 1918 din Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de zona de 
locuit Grigore Bălan - Lázár Mihály - 1 Decembrie 1918, cuprinde și modernizarea 
sistemului de iluminat public din străzile Zefirului și Luceafărului, secțiunea de după 
blocul nr. 18 din str. 1 Decembrie, respectiv iluminarea aleilor din spatele blocurilor până 
la str. Lázár Mihály. Este vorba de construirea unui sistem modern de iluminat public, ceea 
ce înseamnă construirea unei rețele moderne subterane având o lungime de 2.500 m, 99 de 
buc. de stâlpi din oțel galvanizat și 106 de buc. de corpuri de iluminat cu lămpi led 
supravegheată prin tehnologie GPS. Valoarea estimată a investiției este de 1.225.971,00 
RON plus TVA.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate nr. I, II și V au avizat favorabil în unanimitate de 
voturi proiectul de hotărâre. Observații dacă sunt? Dacă nu sunt vă rog să votați despre 
proiectul de hotărâre nr. 8.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
295/2019. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
unui contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Bahce Viorica, 
precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate 
extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Proiectul de hotărâre se 
referă la prelungirea contractelor de concesiune încheiate cu 6 persoane juridice și 12 
persoane fizice, este vorba de trepte sau trotuare situate pe teritorii aflate în domeniu public 
ale căror contracte au expirat. Potrivit obiceiului de până acum, vom prelungi aceste 
contracte pentru o perioadă de 5 ani, până la data de 30.09.2024. Taxa anuală este de 5 
EUR/m2, calculată la valoarea cursului de schimb valutar BNR. În afară de acesta 
propunem transcrierea unui contract de concesiune privind blocul 1G din str. 1 Decembrie 
având ca obiect o treaptă cu suprafața de 5,4 m2, aici la nume s-a ivit o problemă 
minusculă, pentru că transcrierea se face pe numele de Ochișan Ghenadia și nu invers, cum 
a figurat în proiectul de hotărâre. 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, II și V. Dacă nu sunt 
observații, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
296/2019. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
HCL nr. 302/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în 



 

 

unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu 
modificările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să propunem două 
modificări pentru comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale unităților 
din învățământul preuniversitar: la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” domnul consilier 
Comăneci este în consiliul de administrație, nu se permite să fie prezent și în comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, ca urmare propunem în locul ei pe Kelemen Szilárd. 
La Clubul Sportiv Școlar domnul consilier Miklós Zoltán a demisionat deja din funcția sa 
de consilier, în locul dânsului îl propun pe domnul consilier Janó Mihály.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
propuneri. Toată lumea este de acord? Alte propuneri în legătură cu aceste persoane, dacă 
mai sunt? Dacă nu sunt, avem de votat cu votare secretă. Vom primi biletele de vot și toată 
lumea va completa punctul considerat ca fiind alegerea potrivită, ulterior aceste buletine 
vor fi introduse personal în urna de vot. Atunci rog pe toată lumea ca după ce a votat să 
introducă buletinul de vot aici în urnă. Toată lumea a introdus buletinele de vot în urnă? 
Deci rezultatul final al votării: Kelemen Szilárd a primit 18 de voturi din cei 18, iar domnul 
Janó Mihály a primit 17 de voturi din cele 18. Deci consiliul a aprobat persoanele în cauză, 
atunci să votăm proiectul de hotărâre nr. 10 în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
297/2019. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de asociere nr. 50361/477/2019 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe și Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am susținut în fiecare an 
Uniunea Pedagogilor Maghiari din România în a organiza premierea pedagogilor care au 
obținut rezultate deosebite. Și anul curent am aprobat o hotărâre a Consiliului Local în 
acest sens, susținem cu suma de 6.000,00 RON, însă în hotărârea noastră s-a stabilit, ca 
această premiere să aibă loc cu ocazia începerii noului an școlar din luna septembrie, acest 
lucru nu s-a realizat și la solicitarea dânșilor dorim să amânăm festivitatea de premiere 
pentru data de 25 octombrie.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre s-a avizat în unanimitate de comisiile de specialitate nr. I, 
IV și V. Dacă nu sunt observații, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
298/2019. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor 
disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am primit încă patru 
cereri noi în cadrul programului ”Vino acasă” pentru solicitare de teren, acestea au fost 
evaluate, punctate și prioritizate de noi și toți cei patru solicitanți vor avea dreptul la 
construire, în măsura în care vor împlini cerințele anterioare încheierii contractului.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim. Proiectul s-a 
avizat de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Dacă nu sunt observații, vă rog să votați 
despre punctul nr. 12.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

299/2019. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reactualizării tabelului nominal cuprinzând Ordinea de prioritate pe anul 2019, în vederea 
atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul de stat. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Comisia de evaluare a 
evaluat cererile sosite în perioada mai 2018 - iulie 2019, cele referitoare la locuințele 
construite din fondurile de stat, fiind prioritizate pe baza sistemului de punctaj stabilit prin 
HCL nr. 121/2014. S-au înregistrat 11 de cereri, din acestea opt s-au conformat cerințelor, 
iar trei cereri au fost respinse de comisie, deci a punctat și a prioritizat cele opt cereri. 
Solicitanții vor primi locuință în Ordinea de prioritate, în măsura în care va exista locuință 
liberă, construită din fondul de stat.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Acest proiect de hotărâre s-a avizat și de comisiile nr. I, III și V. Observații dacă sunt? 
Dacă nu sunt vă rog să votați despre punctul nr. 13 de pe Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
300/2019. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei 
de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Au sosit peste 300 de 
cereri pentru așa numitele locuințe sociale, această ordine trebuie evaluată și actualizată în 
fiecare an. Am solicitat fiecare solicitant să facă actualizarea dosarelor, 18 de persoane au 
trăit cu această posibilitate, așa că s-a format o ordine de prioritate printre cele 18 
persoane, pe care o vom respecta în cursul atribuirii locuințelor sociale. După cum știu, 
acum s-au golit primele trei locuințe, deci primele trei vor primi acum locuință, iar cum se 
vor goli, se va lua pe rând următorul solicitant.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, III și V. Observații, 
sesizări la acest punct de pe Ordinea de zi, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
301/2019. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
constituirii comisiei sociale de reevaluare a beneficiarilor Centrelor sociale din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La locuințele sociale 
trebuie să verificăm în fiecare an, chiar și în cazul celor ocupate, dacă locatarii acestora au 
într-adevăr îndreptățite la locuință socială, din acest motiv dorim să numim o comisie, care 
ar efectua această operațiune. Trei persoane ar fi din partea Direcției de Asistență Socială 
și propunem doi consilieri, cele trei persoane sunt Brander Tünde, Benedek Edit și Bence 
Beatrix-Éva, din rândul consilierilor îi propunem pe consilierii Pârvan Rodica și Kolcza 
István.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos 
doamnei viceprimar pentru prezentare. Dacă sunt propuneri sau observații în legătură cu 
prezentul proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vom ține din nou o votare secretă, ca și 
anterior. În urma votării toți cei cinci candidați au primit 18 voturi. În această comisie vor 
fi prezenți Brander Tünde, Benedek Edit și Bence Beatrix-Éva, Pârvan Rodica și Kolcza 
István. Vă rog să votați proiectul de hotărâre în întregime!” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
302/2019. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 „Proiectul de hotărâre nr. 16 se referă la votarea președintelui de consiliu pentru 
luna viitoare, deci această persoană va fi luna viitoare domnul consilier Zsigmond Jozsef, 
iar în lipsa dânsului Ambrus Zsombor. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 
16!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
303/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul de investiții 
„Reamenajare interioară a biroului de relații cu publicul din cadrul Direcției Finanțe 
Publice Municipale din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La Direcția de Finanțe 
Publice Municipale doresc să modernizez Biroul de Relații cu Publicul, să fie mai 
prietenoas clienților. Costul acestuia este de 315.158,00 RON, dacă și dvs. veți fi de acord. 
Sper că vom reuși să finalizăm încă anul curent sala de așteptare a Direcției Finanțe 
Publice Municipale, să fie mai prietenoasă față de clienți.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul de hotărâre D1 
s-a avizat în unanimitate de voturi de comisiile de specialitate nr. I, II și V, vă rog să votați 
despre proiectul de hotărâre D1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
304/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării HCL 390/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare 
verticală şi asigurarea utilităţilor la sala de sport, Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Se va modifica bugetul 
lucrărilor de amenajare ale curții Liceului Economic ”Berde Áron” de la suma de 
3.086.521,00 RON la 3.679.068,00 RON, care este rezultatul ca urmare a adoptării OUG 
nr. 118 de anul trecut.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Proiectul de hotărâre D2 s-a avizat de către comisiile de specialitate I, II 
și V. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
305/2019. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului “Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde 
Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de 
proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Avem de aprobat indicele 
privind cererea de finanțare pentru planul aprobat mai înainte, suntem în etapa prealabilă 
încheierii contractului. Costul neeligibil al acestei propuneri de finanțare este de 



 

 

438.691,00 RON, avem o contribuție nu chiar mică de 42,14%, adică 1.365.766,00 RON. 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim doamnei 
viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre. Prezentul proiect de hotărâre s-a 
avizat de către comisiile de specialitate nr. I, II și V. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
306/2019. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al obiectivului de investiții „Instalație degivrare suprafață teren joc 
stadion municipal Sfântu Gheorghe, Județul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 134/2019. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Prin H.C.L. nr. 134/2019 
am aprobat costurile aferente lucrărilor de încălzire pentru obiectivul de investiții: 
„Instalație degivrare suprafață teren joc Stadion Municipal Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna”. În cursul realizării planului a fost nevoie de lucrări imprevizibile suplimentare, 
deci aici practic este vorba de re-înierbarea întregul teren de joc și străpungerea sub pista 
de alergare necesară montării cablurilor spre centrul de comandă, cu adăugarea acestor 
costuri suplimentare, bugetul estimat recalculat este de 559.515,65 RON.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul s-a avizat de 
comisiile I, II și V. Dacă nu sunt observații sau întrebări, vă rog să votați despre proiectul 
de hotărâre D4!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
307/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului: “Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma 
Sándor”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de 
proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Indicatoarele bugetare ale 
lucrărilor de renovare la Grădinița cu Program Prelungit Kőrösi Csoma Sandor au fost 
aprobate de noi într-o ședință anterioară, suntem și aici în faza premergătoare încheierii 
contractului, ar trebui să aprobăm proiectul în cauză în întregime. Costul neeligibil al 
acestui proiect nu este prea mare, este de 397,00 RON, dar contribuția proprie este de 
21,07%, adică 465.532,00 RON. Valoarea totală al proiectului este de 2.209.798,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre s-a avizat în unanimitate de voturi de către comisiile nr I, II și V. 
Dacă nu sunt observații, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D5!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Zsigmons József), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 308/2019. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atestarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și pentru modificarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din 
proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului 
Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4, cu modificările și 
completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un imobil 
de-al nostru situat în str. Nicolae Bălcescu nr. 4, ne-am decis deja pri hotărârea noastră nr. 
74 asupra faptului de a transcrie acest imobil din domeniu public în domeniu privat. Noul 



 

 

Cod Administrativ prevede această procedură altfel, la solicitarea Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice vom depune în fața dvs. un nou proiect de hotărâre, cu 
conținut identic, dar totodată reglementează coordonarea datelor din inventarul nostru de 
patrimoniu public cu extrasele de carte funciară.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre a fost de asemenea avizat de comisiile nr I, II și V. Dacă nu sunt 
observații, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D6.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
309/2019. 
 ”Cu acesta s-au terminat proiectele de hotărâre de pe Ordinea de zi și atunci la 
Diverse dau cuvântul lui Toro Attila.” 
 

DIVERSE: 
 Domnul TORO ATTILA (lb.m.): „Stimați membrii ai Consiliului Local, sunt Toro 
Attila, mă adresez dvs. în calitate de simplu cetățean, doresc să spun câteva cuvinte în 
legătură cu proiectul de hotărâre cu caracter normativ publicat de Primăria Municipiului 
Sfântu Gheorghe. În presa locală și pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe a apărut un anunț cu următorul text: proiect de hotărâre cu caracter normativ 
privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de 
agrement educațional și sportiv în Municipiul Sfântu Gheorghe. Considerăm formularea 
apărută în presă ca fiind un subterfugiu, cu intenție, deoarece programul se derulează nu la 
Sfântu Gheorghe, ci pe terenul situat în vecinătatea Fântânei Honvéd, acest teren aflându-
se într-adevăr în proprietatea municipiului. Nu a ieșit la iveală faptul, că nu Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe va fi executantul și beneficiarul principal al acestui 
program. Nu conține nici documentația hotărârii cu caracter normativ faptul că este vorba 
de o parte a unei investiții private, la care municipiul va contribui doar cu terenul în cauză. 
Ceea privește anexa hotărârii cu caracter normativ, este o documentație care conține și 
planuri vizuale legate de acest obiectiv, conține doar date economice și nu are inclusă o 
parte care tratează impactul programului asupra mediului înconjurător. Din documentația 
colorată anexată nu iese la iveală faptul, de cine a fost întocmit. Cine își asumă 
răspunderea pentru acesta? Am trăit cu oportunitatea acordată pe baza legii 544/2001 și am 
solicitat domnului primar ca să pot avea acces la documentație ca să pot consulta personal. 
La prima mea solicitare am primit un răspuns de refuzare, de evitare. Și doar după 
depunerea unei plângeri administrative mi s-a acordat acces la studierea parțială a 
documentației. Menționez, că nici după aceea nu am putut afla cine a întocmit 
documentația colorată în cauză. Răspunsul primit a fost, că așa ceva nu există. Atunci vă 
întreb, acest proiect de hotărâre cum a ajuns în fața opiniei publice și cum a votat despre 
acesta Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, neavând un proiectant, nu există o 
persoană care își asumă răspunderea pentru acesta, nu se află nicio instituție sau o firmă în 
spatele acestuia. Toate acestea contravin legii nr. 52/2002 privind transparența decizională 
în administrația publică, respectiv legii nr. 878/2005, care asigură nouă, civililor accesul la 
informații în cazurile legate de mediul înconjurător. Stimați membri de consiliu, dvs. în 
cadrul comisiilor de specialitate, respectiv în cadrul ședinței Consiliului Local ați luat o 
decizie în privința proiectului de mai sus fără să vă informați în fața locului de 
caracteristicele istorice și naturale propriu zise ale locației respective. Jumătatea terenului 
este teren Natura 2000, aparținând teritoriului Bodoc-Baraolt cu specii de păsări clasificate 
ocrotite, gestionarul acestuia este Consiliul Județean Covasna. Din documentația consultată 
de mine nu reiese dacă oricare dintre comisiile de specialitate a solicitat o expertiză 



 

 

prealabilă de la administratorul teritoriului respectiv. La un moment dat vom solicita 
control de legalitate asupra hotărârii C.L., însă până atunci vă rog pe dvs. să inițiați chiar în 
cadrul unei ședințe extraordinare revocarea HCL nr. 274/2019. Vă mulțumesc că m-ați 
ascultat.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos 
pentru luarea cuvântului. Doamna viceprimar dorește să răspundă.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu cred că avem de 
clarificat câteva concepții, deoarece sunt neînțelegeri în materie de concepții. Deci un așa 
numit plan nu există. Este vorba de o concepție despre ceea ce s-ar închipui pentru zona 
respectivă. Eu vă rog să nu dezinformați opinia publică prin furnizarea intenționată a unor 
informații care generează confuzii. Hotărârea la care se referă Toro Attila este o hotărâre 
teoretică despre faptul, că în principiu se poate iniția întocmirea Planului urbanistic zonal. 
Când se va finaliza Planul urbanistic zonal, care trebuie iarăși adus în fața opiniei publice 
în cadrul unei audieri publice, ulterior poate urma concepția potrivit căreia apoi eventual 
vom alege în cadrul unei achiziții publice persoana investitorului, care va realiza concepția 
respectivă. Vom da terenul în concesiune, sau prin parteneriat, deci acesta se va decide la 
momentul respectiv. Și apoi va începe procesul de planificare. Deci nu suntem încă în 
etapa de planificare. Toate documentația de care dispunem a fost pusă la dispoziția 
solicitantului. Iar secretarul general al municipiului spune ca la prima solicitare s-a spus că 
totul este publicat pe site-ul primăriei. Așa și este adevărat. Cred că solicitantul a primit 
materialele disponibile și în format tipărit, deci atâta avem, nu avem mai mult, decât atât. 
Deci nu putem vorbi de persoana executantului, pentru că aceste investiții se întâmplă în 
felul următor: există o concepție, cineva a visat ceva, are niște idei în mintea sa, vine la noi 
și ne spune că dorește un lucru anume, noi ne bucurăm, pentru că și noi dorim să avem o 
pistă bob asemănătoare celei din Ghimeș. știm că am avut investiții la Băile Șugaș, care 
însă, așadar s-au epuizat un pic, deci dorim ceva mai mult, dorim să avem o investiție 
potrivită unor oportunități pentru educație și sport în zona respectivă. Deci de hotărârea 
respectivă am avut nevoie doar pentru că la momentul actual terenul respectiv este calificat 
ca fiind pășune. Ca să putem comanda un Plan urbanistic pentru o pășune, prima condiție 
este să declarăm, că este vorba de o investiție în folosul comunității, fiindcă va fi vorba de 
educație, de agrement și de oportunitate pentru activități sportive. Deci am realiza o 
construcție de interes public. Chiar și anterior, când am dezbătut bugetul aferent, eu am 
explicat, că suntem foarte sensibili la situ-rile noastre istorice și bineînțeles că vom ocroti 
și natura și nu dorim în nici un caz să distrugem natura. Fiind vorba de teren Natura 2000, 
în mod rațional, când vom ajunge la etapa respectivă, vom avea de întocmit acea 
documentație suplimentară, vom avea de obținut autorizațiile corespunzătoare, numai că 
suntem încă departe de pasul respectiv. Deci eu vă rog ca până când nu suntem clarificați 
cu concepțiile în cauză, să nu încercăm să ghicim, sau să dezinformăm opinia publică cu 
niște lucruri care nu sunt adevărate.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim doamnei 
Sztakics Éva-Judit pentru răspunsul acordat. Debreczeni László ne-a semnalizat că dorește 
și dânsul să-și ia cuvântul.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Eu 
vreau doar să confirm, Attila, faptul, că aici sunt confuzii în materie de concepții, deci voi 
solicitați cine este proiectantul, cine își asumă responsabilitatea, dar înțelegeți-mă că 
fiecare teren are o destinație, ce activități se permit în locația respectivă, acest teren este 
destinat pentru pășunat. Primul pas este ca să putem face și altceva pe acest teren, iar 
numai ulterior putem începe organizarea. Acesta este procedura legală. Deci în această 



 

 

etapă nu există ceea ce solicitați dvs. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos 
domnului Debreczeni.” 
 Domnul CSÁKÁNY LÁSZLÓ (lb.m.): „Mă numesc Csákány László și sunt 
licențiat în domeniul pădurilor și protecției mediului, așa că simt, că am dreptul să iau 
cuvântul în chestiunea în cauză. Și așa cum spun avocatele, dacă li se termină cauzele, 
devin sărăcăcioase, eu din fericire nu sunt avocat, astfel nu devin sărăcăcioase, dar doresc 
să-i mulțumesc doamnei viceprimar pentru faptul, că a clarificat situația. Solicitarea mea ar 
fi doar, că atunci, când se vor întocmi diferitele studii de impact, specialiștii din zonă, mă 
gândesc aici la biologi, ecologiști să aibă ocazia să-și ia cuvântul, valorile locale nefiind 
cunoscute mai bine decât de localnici. Vreau totodată să vă spun că putem fi foarte mândri, 
deoarece nu mă pricep la tot, așa că nici dvs. nu vă puteți pricepe la tot, pentru că terenul 
găzduiește o moștenire naturală bogată în specii cu valoare ecologică deosebită, de 
exemplu brânduşa de toamnă, care este o specie de plantă care necesită ocrotire deosebită, 
terenul din vecinătatea acestuia oferă spațiu de habitat pentru papucul doamnei care este o 
plantă ocrotită începând cu anul 1938 în România. Ordonanța de Guvern nr. 57/2007 care 
se află la baza legii protecției mediului, subliniază această plată și ordonează ca să fie 
declarată ca fiind specie de plantă care necesită ocrotire deosebită. Deci avem valori atât de 
bogate și atât de străvechi, nemenționând faptul că parcela din vecinătate este de asemenea 
o rezervație de sămânță forestieră, care este în evidența Ministerului Mediului și Pădurilor, 
o puteți găsi pe pagina 164 și putem fi din nou mândri, deoarece din terenul de păduri de 
cca. 100.000 ha al județului Covasna, suprafața declarată ca fiind rezervație naturală este 
de 80 ha, din care 37 ha se află pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe. 
Aceste păduri se denumesc în terminologie de specialitate ”păduri virgine”. Azi vedem că 
Uniunea Europeană se află în prezent în proces cu numeroase ONG-uri în vederea ocrotirii 
pădurilor și România nu face tot posibilul pentru ocrotirea pădurilor. Putem fi de asemenea 
mândri de faptul că la Sfântu Gheorghe există o facultate de știință a mediului, vă rog ca 
atunci când se vor întocmii studiile de impact, să fie implicate și acești specialiști locali, 
deoarece trebuie să gestionăm aceste valori de-ale noastre cu seriozitatea corespunzătoare. 
Mulțumesc pentru faptul, că m-ați ascultat.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim domnului 
Csákány László pentru că a luat cuvântul. Doamna Sztakics Éva-Judit, vă rog frumos!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu doresc să mulțumesc 
domnului Csákány László pentru sesizarea sa constructivă, sunt pe deplin acord și doar pot 
să-l asigur de faptul că vom implica cu siguranță numai experți și biologi locali, fiindcă așa 
am procedat și până acum. Când am făcut parcul de adventuri am implicat la nivel local pe 
Asociația Alpin Sport, la peretele de cățărat pe cei care se pricep la lucrul respectiv. Când 
efectuăm renovarea monumentelor, chiar dacă dreptul planificării este câștigat de o firmă 
din afara orașului, nu menționez monumente, dar de ex. la planificarea unui monument 
lucrează în prezent o firmă din Iași, însă am insistat asupra faptului, ca planul istoric să fie 
întocmit de specialiști locali, deoarece ei știu cel mai bine cum a arătat clădirea respectivă 
și dorim s-o reinstaurăm. Deci suntem foarte sensibili la această problemă și vom implica 
cu siguranță experții la nivel local, numai atât, că nu este vorba de pădure, ci de pășune, 
deci terenul respectiv este în întregime pășune și după cum știu, inițiatorii de proiect au 
ales în așa fel, ca să existe zone mai bogate și mai puțin bogate în umbră, deci conține atât 
copaci, cât parțial și pășune, deci este nevoie de umbra oferită de copacii respectivi, chiar 
pentru copii, în vederea investiției, deci nu se planifică tăierea acestora în nici un caz. Eu 
vă mulțumesc și consider sesizarea dvs. ca fiind una constructivă, vă asigur de faptul că 



 

 

vom țne cont neapărat de cele sesizate de dvs.” 
 Domnul președinte de ședință VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim doamnei 
viceprimar pentru răspunsul acordat. Mulțumim frumos pentru participare la ședința de 
consiliu 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 31 octombrie 2019. 
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