
 

 

 
 
 
 
Nr. 121/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 12 decembrie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare 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: Gheorghe Ion, Kondor Ágota, Székely Kincsö. 
 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. 
1410/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
colegilor mei, d-lui primar, reprezentanților presei, musafirilor. Înainte de a începe 
discutarea Ordinii de zi și întrebările referitoare la Ordinea de zi, vă rog să ne armonizăm 
la Advent și să ascultăm copiii grădiniței ”Benedek Elek” pe care îi poftim să intre. 
Mulțumim mult copiilor și educatoarelor pentru această plăcută ambianță. Rog colegii să 
pornească aparatele de vot! 

Înainte de a începe ședința are cineva ceva de comunicat? Nu, mulțumim. Dacă 
cineva are observații, completări privind Ordinea de zi? D-na viceprimar Sztakics Éva-
Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salutările mele dragi 
colegilor mei consilieri, reprezentanților presei. Doresc să propun includerea a câtorva 
puncte în Ordinea de zi. Punctul D1 privind aprobarea modificării organigramei şi statului 
de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, 
aprobate prin HCL nr. 143/2019, cu modificările și completările ulterioare. Punctul D3 
privind modificarea și completarea HCL nr. 99/2019 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul 
Ciucului“ și aprobarea proiectului „Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare. Punctul D4 
privind modificarea și completarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona 
Câmpul Frumos“ și aprobarea proiectului „Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos” 
și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare. Punctul D6 
privind modificarea și completarea HCL nr. 116/2019 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Amenajare parc – 
Cartierul Ciucului“ și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 
ulterioare. Punctul D8 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- 
Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2020”. 



 

 

 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. Dl. 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Din cele 
enumerate lipsește un punct D5 și D7, pe acestea aș dori să le prezint. Punctul D5 privind 
aprobarea modificării și completării Contractului de parteneriat nr. 
18517/11.04.2014/125/9.04.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Federația 
Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, iar punctul D7 se referă la rectificarea 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Dl. 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Ca să fie întreg, mai 
lipsește un punct D2, care se referă la aprobarea Regulamentului privind amplasarea 
construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe, vă 
rog să luați și acest punct pe Ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „D-na Pârvan? La diverse. 
Să le luăm la rând. Cine este de acord cu includerea punctului D1 în Ordinea de zi! Să 
votăm!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc. Să votăm despre includerea punctului D2 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc. Să votăm despre includerea punctului D3 pe Ordinea de zi..” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc. Să votăm despre includerea punctului D4 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc. Să votăm despre punctul D5.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Punctul D6. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Punctul D7.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 ”Și în cele din urmă să votăm despre includerea punctului D2 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Și atunci să votați despre Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Înainte de a începe dezbaterea Ordinii de zi doresc să vă atrag atenția asupra 
următoarelor 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. 
Dacă am luat act de acest lucru, să începem Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 
Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 276/2019 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.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Contractul triplu, care a 
fost încheiat între Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliul Județean 



 

 

Covasna și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC conține activitățile și suma alocată pentru 
doi ani. Suma rămâne aceeași, dar se modifică repartizarea pentru cele doi ani, respectiv 
2019 și 2020. Anexa hotărârii conține sumele. Vă rog să susțineți.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Aveți luări de cuvânt, observații? Până când vă gândiți, vă informez că, 
comisiile I, V și VI au discutat și au acordat aviz favorabil. La comisia I Bálint Iosif, iar la 
comisia VI Kolcza István nu au votat. Nu sunt luări de cuvânt, nu sunt întrebări. Vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre nr. 1.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 380/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind Acordul de 
principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind 
constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului CULTIVO S.R.L. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „CULTIVO S.R.L. se va 
muta în parcul industrial, unde a închiriat un teren de 18273 mp, și conform regulamentului 
parcului industrial, solicită scutirea de sub impozitul pe clădiri, taxa pe teren, respectiv 
plata aferentă autorizației de construcție.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Aveți întrebări, observații? Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 
comisiile I și V. La comisia I Bálint Iosif nu a votat. Deoarece nu sunt luări de cuvânt, vă 
rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 2.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 381/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu 
Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România și Grădinița cu Program Prelungit 
„Benedek Elek” în vederea reabilitării și extinderii grădiniței din strada Oltului nr. 19, 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Imobilul de pe str. Oltului 
nr. 19 are doi proprietari. O parte este în proprietatea publică a orașului, iar partea cealaltă 
în proprietatea Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România. Am dori să reabilităm 
acest îmobil împreună, cu atât mai mult, deoarece lângă grădinița „Benedek Elek”, într-o 
clădire mai avem două grupe, iar imobilul este restituibil. Condițiile nu sunt adecvate, deci 
este necesară mutarea acelor grupe de acolo. Vis-a-vis de clădirea grădiniței „Benedek 
Elek” la parterul blocului avem două grupe. Deci am dori mutarea acestor patru grupe pe 
str. Oltului nr. 19. Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România a primit de la 
Guvernul Ungariei 50.000.000 de forinți pentru reabilitare, dezvolatre. Din această sumă 
au elaborat planurile de implementare, pe care le vor pune la dispoziția noastră și ar 
contribui la cheltuielile de construcții până la epuizarea sumei. Restul sumei trebuie 
adăugată de municipalitate. Orașul ar contribui la reabilitarea grădiniței cu suma de 
1.443.513 RON, iar Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România cu suma de 
494.187.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Aveți întrebări, observații? Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de 
comisiile I, II, IV și V. La comisia I Bálint Iosif nu a votat. Aveți întrebări, observații? 
Dacă nu, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 3.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 



 

 

HOTĂRÂREA NUMĂRUL 382/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 87/2018 privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor 
din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Zsigmond József, 
consilier local.  
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvânt. Aș 
avea o modificare minoră față de anii precedenți la programul care se derulează de ani de 
zile, respectiv în cazul studenților la master s-ar scade punctajul de la min. 40 la min. 30 
pentru a obține bursa, deoarece ciclul de învățământ master poate dura una an, sau două, 
spre deosebire de ciclul de învățământul la licență care durează min. 3 ani, sau 4 ani. Astfel 
au fost în urmă cu punctele cei de la master și am dori să remediem această problemă. 
Înafara de cele spuse, am anexat calendarul referitor la până când trebuie predat și până 
când trebuie evaluat proiectul. Alte modificări nu sunt față de anii precedenți. Deci 
valoarea bursei, numărul burselor, respectiv perioada pentru care se acordă bursele rămân 
neschimbate. Mulțumesc frumos, vă rog să o susțineți.” 
 PUNCTUL D1 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, aprobate prin HCL nr. 143/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Îl rog pe dl. Tischler 
Ferenc să-l prezinte.” 
 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.m.): „La o ședință anterioară am 
aprobat o hotărâre, care se referea la reorganizarea Direcției de Asistență Socială. Vor mai 
fi hotărâri pe viitor, deoarece legea nu permite să facem totul deodată, sau să transformăm. 
Acum mutăm un post de la un departament la altul, deoarece credem că acolo este mai 
multă nevoie de coleg, respectiv acolo este mai multă muncă. Un alt motiv este fatul că s-a 
modificat legea, conform căreia postul unui angajat, care până acum a fost contractual, 
trebuie să îl transformăm în funcționar public. Vă rog să ne sprijiniți. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I, III și V. La comisia I 
Bálint Iosif, la comisia III Kolcza István nu au votat. Aveți întrebări, observații în legătură 
cu punctul D1? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D1.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 384/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice 
din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba despre 
amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice. Expresia ”în zona 
drumurilor publice” de fapt conține acea zonă de protecție, pe care standardele exprimate 
în metri, în funcție de prioritatea drumurilor le stabilesc, prin acesta construcțiile pot afecta 
integritatea, stabilitatea, folosirea drumului, siguranța circulației. De aceea, pentru acest 
lucru OUG nr. 43/1997 prevede faptul că înainte de a construi o astfel de clădire, desigur 
trebuie să solicite o autorizație de construire, dar mai înainte trebuie să obțină o autorizație 
pentru acces. Prezentul regulament prevede condițiile acestora, stabilește regurile de 
emitere a autorizației, stabilește taxele pentru autorizații, stabilește chiria pentru folosirea 
drumului, în final prevede și tipul unui contract, respectiv stabilește tipurile de autorizații, 
formulalele necesare acestuia.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I, II și V. La comisia I 
Bálint Iosif nu a votat. Aveți întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați despre 
proiectul de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 385/2019. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 99/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului“ și aprobarea 
proiectului „Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului” și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Din nou avem trei 
proiecte care sunt în faza de încheiere contract. La punctul D3 am finaliza Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul 
Ciucului“, respectiv cheltuielile legate de proiect. Valoarea totală a proiectului este de 
1.913.554,05 RON. Contribuția orașului este de 158.066,44 RON, care este compus din 
sumele neeligibile, respectiv din sumele eligibile de 2%.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I, II și V. Aveți 
întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D3.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 386/2019. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport din zona Câmpul Frumos“ și aprobarea 
proiectului „Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Valoarea totală a 
proiectului „Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” este de 1.298.484,09 Ron, din 
care contribuția noastră este 163.226,09 RON, care este compusă din sumele neeligibile, 
respectiv din contribuția de 4, 59% la sumele eligibile.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I, II și V. Aveți 
întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D4.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 387/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării și completării Contractului de parteneriat nr. 18517/11.04.2014/125/9.04.2014 
încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Federația Comunităților Evreiești din 
România-Cultul Mozaic. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În anul 
2014 am încheiat un contract de parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Brașov. Obiectul 
contractului a fost ca împreună să înființăm un parc memorial la Sfântu Gheorghe în 
memoria celor 52 de copii din Sfântu Gheorghe, care în al doilea Război Mondial au fost 
deportați la Auschwitz. Acest contract a fost modificat ulterior, deoarece Comunitatea 
Evreilor din Brașov a cesionat contractul de concesiune către Federația Comunităților 
Evreiești din România, cu obligațiile aferente. Această federație a cerut Consiliului Local 
să modificăm contractul de parteneriat, în sensul că porțiunea neterminată să fie realizată 



 

 

de către Federația Comunităților Evreiești din România într-o etapă mai târzie, până anul 
viitor și care este o lucrare în valoare de 15.400 RON. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I, II și V. Aveți 
întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D5.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 388/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 116/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului “Amenajare parc – Cartierul Ciucului“ și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Valoarea proiectului 
pentru amenajarea parcului dimprejurul statuii lui Gábor Áron și Nicolae Bălcescu este de 
2.003.920,71 RON, din care contribuția proprie este de 419.328,40 RON, acesta 
însemnând 2% din valoarea eligibilă, respectiv cele neeligibile în totalitate.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I, II și V. Aveți 
întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D6.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 389/2019. 
 PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba de câteva regrupări, respectiv suma pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale 
speciale integrați în invățământul de masă se va micșora cu suma de 44.000 lei, ca urmare 
a modificării bugetului statului, dar această pierdere de 44.000 o vom completa din 
veniturile noatre, mai precis din venitul surplus de la concesiunea și închirierea terenurilor. 
Deci nu se modifică bugetul, doar vom face câteva regrupări, la două locuri, respectiv la 
Poliția Locală și la Centrul de Excelență o parte din suma pentru cheltuielile de personal nu 
vor fi cheltuite, de aceea o vom lua. La fel și de la fondul de dezvoltare 100.000 RON, pe 
care o regrupăm pe de o parte pentru cheltuielile legate de curățenia orașului, pe de altă 
parte pentru finanțarea activităților forestiere. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Da, poftiți dl. primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Nu este legat de rectificarea 
bugetului, ci de buget informația pe care aș dori să vă spun. Termenul pentru care intră 
impozitul pe venitul persoanelor este data de 8 decembrie, și aș dori să informez consiliul 
asupra faptului cât de precis stabilim noi veniturile și cât de precis se stabilește la nivelul 
guvernului. Noi, la începutul anului am calculat cât impozit pe venitul persoanelor vor 
intra, cât sunt încasările în cazul Sfântului Gheorghe, pe care noi am stabilit cu o exactitate 
de 97,9%. Față de aceasta, Ministrul Finanțelor a stabilit cu o exactitate de 79,74 % a 
stabilit la nivelul țării nivelul impozitului pe venit a persoanelor. Deci anul acesta nivelul 
impozitului pe venit a persoanelor a fost cu 20% mai puțin față de cât a estimat Ministreul 
Finanțelor la începutul anului. În cazul municipiului Sfântu Gheorghe aceasta este de 97,9 
%. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 



 

 

completare. Proiectul de hotărâre nr. D7 a fost avizat favorabil de comisiile I și V. Aveți 
întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D7.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 390/2019. 
 PUNCTUL D8 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură 
„Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor 
Sfântu Gheorghe 2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul viitor între 24 aprilie 
și 3 mai vom organiza Zilele Sfântu Gheorghe. Săptămâna culturală, respectiv programele 
culturale de la weekendul târgului am dori să le realizăm printr-un contract triplu încheiat 
între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- 
Laborfalvi Róza”.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
completare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile I și V, cu 
neparticiparea la vot amintit mai devreme. Aveți întrebări, observații? Nu, atunci vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre D8.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 391/2019. 
 DIVERSE: 
 ”D-na Pârvan Rodica a cerut cuvânt. Poftiți d-na Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Vă mulțumesc. Două probleme 
mici. Pe 6 decembrie am fost la școala ”Nicolae Colan”, au fost și din partea primăriei doi 
colegi consilieri și pentru că școala a împlinit 25 de ani de existență, cu această ocazie, 
după depunerea de coroane, am urcat la sala de sport, unde era amenajat cadrul pentru 
festivitatea propriu-zisă. Sala se află la etajul unu, dar până ajungeam la etajul unu, am 
intrat la parter împreaună cu dl. Cochior, cu fostul prefect, mă rog, ne-am dus și am văzut 
acolo jos stadiul în care se află, sau de fapt nu se află amenajările pentru ce urma să se facă 
pe vremea lui Opra Kálmán, dacă stau bine să mă gândesc, directorul care a fost de multă 
vreme. Vă întreb dle primar, dacă cineva a cerut, sau dumneavoastră aveți în perspectivă 
pentru anul viitor măcar, sau anii viitori, finalizarea, sau a se da acelui spațiu o destinație. 
Eu știu de la Opra Kálmán, cu care am avut foarte bune relații pe vremea aceea, că eram 
aceași generație, că el dorea un bazin de înot acolo, ceea ce n-ar fi fost rău pentru toată 
lumea, dar poate că se poate da o altă destinație. Dar nu numai aspectul clădirii acela care 
urcă la sala de sport e deranjant, dar chiar clădirea în sine. E păcat să stea o clădire 
neterminată, se poate face ceva în interior, în exterior nu știu dacă mare lucru mai trebuie 
lucrat, dar e vorba de interior. V-ați gândit la acest lucru? De asemenea mă tot întreabă 
lumea, inclusiv d-na Inspector școlar general adjunct, Ștefu Marcela, m-a întrebat zilele 
acestea ce se întâmplă cu lucrările de la ”Mihai Viteazu”. Nu am putut să spun prea multe, 
pentru că eu nu sunt în consiliul de administrație de acolo, iar relația mea cu conducerea de 
acolo e mai mult decât amiabilă, cu gilimele, de rigoare. Da, deci așa se întâmplă când spui 
adevărul, adevărul deranjează, și atunci sigur că apar tot feluri de probleme. Nu este dorit 
să spui adevărul, mai bine apleci capul și să te transformi în ceva, sau cineva care paște. 
Scuzați-mi paranteza. Deci întrebarea asta ar fi, ce se întâmplă acolo, ce se întâmlpă la 
”Mihai Viteazul”. Asta ar fi puncul unu. Punctul doi ar fi: m-am uitat în calendar și am 
văzut că urmează săptămâna viitoare, nu știu care va fi hotărârea noului guvern, cu 
privitoare la zilele acelea libere, când va fi ședința ordinară, pentru că trebuie să ne 
strecurăm printre sărbători. Cum ați gândit dumneavoatră, dacă sunteți amabil să ne spuneți 



 

 

împeună cu d-na, cu domnii, ce ați hotărât în privința ședinței ordinare. Vă mulțumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Cu privire la școala 
generală ”Nicolae Colan”, anul trecut am modificat Studiul de fezabilitate, conform 
cerințelor școlii și anul acesta chiar am alocat bani pentru școală, au un buget pentru 
realizarea priectului tehnic de terminare a lucrărilor. Nu va mai fi bazin, va fi sală 
multifuncțioanlă, bibliotecă, așa cum a dorit școala. Deci sper din suflet, că avem buget 
chiar astăzi, ieri am verificat. Sper să se finalizeze anul acesta proiectul tehnic, ca apoi anul 
viitor să ne apucăm de lucrări. În ceea ce privește Colegiul Național ”Mihai Viteazul” nu 
am informații. Ieri a fost ședința din Brașov a organismului pentru monumente istorice. A 
fost depusă cu siguranță, deci știu că a fost depusă documentație. Nu am informații, dar 
avem și avizul, urmează să ni se comunice. Proiectul pentru monumente a fost finalizat și 
predat de către proiectant, deci avansează proiectul, știți că avem contractul încheiat în 
acest sens. Pentru o reabilitare a părților monumente istorice, iar pentru reabilitarea clădirii 
iarăși am încheiat contractul pentru proiectare. Sperăm că cât de repede, la începutul anului 
viitor să depunem toate actele pentru obținerea autorizației de construcție și apoi urmează 
desigur construcțiile în sine. Deci avem încheiate contracte pentru toate lucrările.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Dl. primar aveți 
cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce privește ședința 
ordinară, în cazul în care 27 decembrie, vineri, nu va fi declarată zi liberă, atunci ședința 
ordinară o vom ține pe 27 decembrie, dacă va fi zi liberă, atunci pe 30 decembrie. 30 e 
luni. E foarte posibil între timp să mai avem și o ședință extraordinară în funcție de 
anumite decizii care vor fi luate în diferite ședințe de guvern, pentru că observăm că zilnic 
țin mai nou ședințe de guvern guvernanții și foarte probabil la un momnet dat va fi și o 
decizie care ne privește și pe noi, și atunci va trebui să avem și noi atunci o ședință 
extraordinară. În cazul care nu s-ar întâmpla acest lucru, deși eu cred că este forate puțin 
probabil, atunci vă doresc Crăciun fericit!” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezență. Ședința se încheie, 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 30 decembrie 2019. 
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