
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 120/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 02 decembrie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka - sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Debreczeni László, Kondor Ágota, 
Sztakics Éva-Judit, Tischler Ferenc. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
1320/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei, reprezentanților presei, celor interesați prezenți în ședința extraordinară de 
astăzi! Pe Ordinea de zi a ședinței de consiliu de astăzi figurează un proiect de hotărâre. 
Dacă cineva are observații, completări privind Ordinea de zi? Mi se pare că nimeni. Atunci 
vă rog să votați despre Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc. Înainte de a trece la dezbaterea Ordinii de zi, doresc să vă atrag 
atenția asupra următoarele aspecte: 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. Deci înainte de începerea ședinței. Nimeni nu are de semnalizat în 
acest sens. Atunci să începem ședința. Îl rog pe domnul viceprimar să prezinte proiectul de 
hotărâre nr. 1. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Domnule președinte, vă 
mulțumesc pentru cuvântul acordat! Scuzați-mă dacă în cadrul ședinței de comisie l-am 
prezentat un pic în grabă, dar acum voi încerca să vorbesc puțin mai detaliat despre acest 
contract, fiind vorba după mine despre un moment destul de semnificativ în viața, în 
activitatea municipalității. Și în prezent este valabil contractul nostru încheiat cu Multi-
Trans SA privind serviciul de transport public. Așadar este bine cunoscut faptul, că Multi-
Trans SA se află într-un procent de 100% în proprietatea Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe, însă acest contract, pot să spun, că corespunde stării actuale al sediului, al 
parcului de utilaje al firmei Multi-Trans SA, deci este vorba de un contract depășit, însă 



 

 

nivelul de echipare al firmei Multi-Trans SA lasă mult de dorit, fiindcă municipalitatea se 
pregătește de demult de ceea ce se va iniția în curând, și anume o dezvoltare amplă al 
acestui serviciu public urban, ceea ce include mutarea sediului firmei din locația actuală 
situată la 200-300 m de centrul orașului în Parcul Industrial, în primul rând modernizarea 
parcului de autobuze al întreprinderii și îmbunătățirea întregului sistem de stații de 
autobuze, respectiv de informare a călătorilor și de vânzare a biletelor. În anul 2019 am 
depus cererea noastră de finanțare în cadrul Axei Prioritare 4.1 al Programului Regional 
Operațional și recent am primit vestea potrivit căreia a fost evaluată ca fiind acceptabilă, 
obținând un punctaj de 81 de puncte, deci suntem în etapa premergătoare încheierii 
contractului, de obicei acum e timpul solicitării unor informații, dar încheierea contractului 
poate fi considerată ca fiind o certitudine. Și desigur, cum vom încheia contractul, se pot 
iniția procedurile de licitație, respectiv planurile tehnice în vederea derulării executării. 
Acesta ar fi ceea ce se referă la dezvoltarea firmei și a activității, însă pe lângă aceasta am 
fost nevoiți să reînnoim și contractul, regulile Uniunii Europene, respectiv al Consiliului 
Europei fac necesară punerea intenției la dispoziția publicului înainte cu un an față de 
expirarea contractului, acest lucru s-a și întâmplat pe data de 31 mai 2018 în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și desigur forma contractului trebuie formată în conformitate 
cu recomandările nr. 1307/2007 emise de Consiliul Europei. Acest lucru va avea loc acum, 
deci am reușit să reformulăm contractul cu luarea în considerare a acestor recomandări. 
Bineînțeles, că conținutul contractului este deocamdată transportul public cel de acum. 
Deci s-au inclus liniile, prețurile tarifare valabile în prezent, până la sfârșitul anului 2023 
așteptăm acel moment, când planurile noastre amintite vor dea roade și după aceea se poate 
transforma în acest sens și transportul public propriu-zis. Scopul urmărit de toate acestea 
este pe de o parte creșterea calității serviciului, să fie adusă mai aproape de oameni, și per 
ansamblu să aibă rezultatul, ca transportul public să fie utilizată de mai multe persoane, 
astfel se poate diminua presiunea autovehiculelor din oraș asupra traficului urban și per 
total ar rezulta un oraș mai viabil și așadar scopul cererii de finanțare, ceea ce a trebuit să 
demonstrăm, că se vor diminua în oraș emisiile de poluanți, crescând astfel și nivelul 
calității de viață a locuitorilor orașului. Deci acest contract pe lângă faptul, că semnalizează 
starea actuală, atât în privința echipării, a liniilor și a stațiilor de autobuze, este în orice caz 
adecvat pentru faptul, ca după ce investiția se va realiza după 3 ani. Acest contract se diferă 
în privința modalității de compensare, în vechea terminologie s-a folosit noțiunea de 
”subvenție”, ”finanțare” pentru suma plătită firmei Multi-Trans S.A. ca partea peste 
veniturile sale proprii provenite din vânzarea biletelor în vederea operării serviciului, 
aceasta se va așeza pe o nouă bază de calcul, calcularea costurilor se va realiza pe baza 
unui tarif unitar, pe care l-am calculat acum din nivelurile actuale de prețuri, ceea ce 
reprezintă o sumă de 9,94 RON/km și multiplicat cu totalul kilometrilor parcurse pe liniile 
de transport public ale orașului va rezulta nivelul de costuri, pe care Multi-Trans SA va 
avea de cheltuit în vederea funcționării acestor curse în densitatea stabilită de noi. Din 
această sumă de cheltuieli se va scade suma provenită din prețul biletelor și abonamentelor, 
respectiv la această sumă se va adăuga un câștig rezonabil, așa se menționează în 
Regulamentul Uniunii Europene, ceea ce acum este determinată ca fiind un procent de 
4,53% și va fi inclus în contract de asemenea pe baza recomandărilor Consiliului Europei. 
Valoarea acestuia se poate modifica de asemenea pe baza calculelor efectuate de 
Consiliului European. Deci cheltuielile minus venitul din vânzări plus acest câștig 
rezonabil va rezulta acea cifră, care reprezintă valoarea compensației, care ulterior va fi 
inclusă în bugetul local din partea municipalității și va fi achitată operatorului de transport 
public. Într-o anumită măsură se va modifica și valoarea de redevențe a taxei de închiriere 



 

 

stabilite la valoarea de 88.879,60 RON și este calculată din valoare de amortizare a 
utilajelor, echipamentelor concesionate, pe anul 2019 încă o sumă de 11.113,00 RON, 
deoarece contractul cel vechi a prevăzut această sumă, însă începând cu anul 2020 valoarea 
taxei de închiriere va fi această nouă valoare. În privința investițiilor dorim să dezvoltăm 
acest serviciu public prin investițiile proprietarului, în primul rând din cererea de finanțare, 
dar și până atunci și ulterior municipalitatea poate prevede diferite sume din bugetul local 
în acest sens, investițiile mai simple precum produsele software necesare funcționării sau 
mijloace de bază mai mici, reprezentând achiziționarea unor elemente de birotică, precum 
rechizite de birou sau alte obiecte asemănătoare vor fi efectuate de operatorul Multi-Trans 
SA. Mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări, voi încerca să le răspund.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Și atunci dacă cineva are întrebări, observații în legătură cu proiectul de 
hotărâre care s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I și V? Ambele comisii au dat 
aviz favorabil, în cazul comisiei economice nu am participat la votare și nu din cauza 
conflictului de interese. S-a depus și un înscris legat de acest punct de pe Ordinea de zi, 
care a fost dezbătut în cadrul ședinței de comisie și ale cărui întrebări, puncte au fost deja 
incluse în textul finalizat. Și deoarece nimeni nu s-a înscris să-și ia cuvântul, îl rog pe 
Consiliul Local să voteze despre proiectul de hotărâre!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 379/2019. 
 „Mulțumesc frumos. Înainte să plecăm, cu dreptul președintelui de ședință, care nu 
a solicitat în mod separat să-și ia cuvântul, doresc să-mi exprim în câteva cuvinte 
mulțumirea… Janó Mihaly, da, bine. Ceea ce doresc să vă spun, este legat de faptul, că 
acum, pe data de 2 decembrie, suntem la fel după ziua de 1 decembrie, ca în urmă cu 10 
ani. Și cu 10 ani în urmă am ținut ședință de consiliu pe această zi, într-adevăr într-o oră 
mult mai târzie pe vremea aceea, deja s-a întunecat afară, după ora 18:00 și fiind și atunci 
Postul Crăciunului, ca și acum, eu doresc să evidențiez contrastul dintre cele două. Suntem 
foarte puține persoane prezente aici în sală dintre cei, care au stat aici la data respectivă, 
două scaune sunt goale aici, cei absenți au fost prezenți în ziua aceea, am fost prezenți 
doamna consilier Pârvan Rodica, doamna secretar general și persoana mea, ziua în cauză 
are de fapt o semnificație mai importantă pentru mine, mai ales punctul nr. 17 al ședinței 
de consiliu din vremea aceea și ca un fel de dovadă în privința faptului, că Postul 
Crăciunului ar trebui să facă oamenii mai buni, doresc să-mi exprim mulțumirea și 
recunoștința față de cei care au fost atunci și sunt de atunci și acum activi aici în cadrul 
Consiliului Local și în urma acestei zile am putut ajunge acolo, că am devenit personajul 
unei cărți scrise despre persoana mea. Dacă n-ar fi fost acea ședință de consiliu și acea 
hotărâre a Consiliului Local în urmă cu 10 ani, nimănui nu i-ar fi trecut prin minte să scrie 
o carte despre mine. Mulțumesc și celui care a scris-o și celui care a inițiat acest 
raționament și doresc să înmânez câte un exemplar celor prezenți, care au fost aici și pe 
vremea aceea, doamnei secretar general și doamnei consilier Pârvan Rodica. Mulțumesc. 
Exemplarele domnului primar și ale doamnei viceprimar sunt aici, le voi înmâna și lor, 
mulțumesc frumos pentru răbdare, mulțumesc pentru prezență, vă doresc o după amiază 
plăcută! Scuzați-mă! Jánó Mihály!” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL (lb.m.): „Doresc să vă felicit și eu pentru cartea 
apărută, iar în continuare doresc să vă spun, că fiind festivitățile de Postul Crăciunului, m-
am gândit că voi invita cu mult drag pe colegii mei consilieri, pe angajații Primăriei și pe 
reprezentanții presei la vizitarea bisericii monumentale din Chilieni. M-am gândit ca ar fi 
potrivită data de 12 sau 19 decembrie, ora 17:00, deci cu mult înainte de Crăciun, dar nu 



 

 

prea departe. Deci așa am stabilit cu domnul viceprimar, că veți semnaliza care dată ar fi 
mai potrivită, iar noi ne vom îndrepta după majoritate și atunci probabil fiecare cu mașina 
sa personală sau în asociere cu ceilalți, deci pe oricare dintre aceste două zile vă voi aștepta 
cu drag și într-un interval de o oră vom vizita împreună biserica monumentală, mai ales, că 
a fost restaurată recent și este cel mai vechi monument al orașului, pe care mă gândesc, că 
nu l-ați văzut prea mulți. Mulțumesc frumos pentru atenția acordată.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. Și 
atunci ședința a luat într-adevăr sfârșit, declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru 
participare!” 
 
 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 30 decembrie 2019. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR GENERAL 
              Bálint Iosif                    Kulcsár Tünde 
 
 


