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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 19 martie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Vaszi Etelka – sat Chilieni, lipsind: Székely 
Kincsö, Kolcza István. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 464/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba, Sztakics Éva-Judit 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Bună ziua. Vă rog să porniți aparatele. Înainte de a vota Ordinea de zi vă rog să semnalați 
acum dacă aveți luări de cuvânt la diverse. Dacă nu aveți, vă rog să votăm Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu votează (Tischler Ferenc). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
H.C.L nr. 53/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului 
Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pentru asigurarea în comun 
a funcționărtii Bazei Sportive din str. Stadionului nr. 8-10. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „De fapt este vorba 
despre corectarea unei erori în anexa contractului, este vorba despre o cifră, un număr de 
contract. Respectiv, cu această ocazie propunem ca, contractul cu Sepsi OSK să fie 
prelungit până la data de 30.06.2021.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
83/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
unor imobile situate în Parcul Industrial ”Sepsiipar”, Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul 
Câmpul Frumos. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Scopul pentru care 
propunem aceste dezlipiri de terenuri este unul, care este pozitiv pentru Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Au început să vină firmele și să solicite teren în parcul industrial. Conform 
solicitărilor acestor firme se dezmembrează aceste terenuri, care urmează să fie 
concesionate ulterior firmelor respective. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

84/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc – Cartierul Ciucului” din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Salut și eu colegii consilieri, reprezentanții presei. Aș dori să spun o mică întroducere 
înainte de a prezenta pe rând aceste trei proiecte de hotărâri, care sunt pe Ordinea de zi. În 
primul rând aș dori să-mi cer scuze pentru că materialele se pun târziu pe site și aș dori să 
semnalez faptul că Sfântu Gheorghe trebuie să depună până la data de 29 martie acele 
proiecte cu care ar dori să aplice la Programul Operativ Regional, axa prioritară 4, axa 4.1, 
4.2, 4.3. Nu sunt proiecte de concurs. Orașul are la dispoziție 22 de milioane de euro. Din 
păcate proiectanții nu se țin de termene, în multe cazuri întârzie, astfel suntem nevoiți să 
depunăm o muncă încordată și ajung în fața consiliului materialele în ultimul moment. 
Vom mai avea două ședințe cu această temă: la data de 25 martie și 28 martie. Dar pentru 
ca firma consultantă să poată înainta vă cer scuze și să fiți pozitivi. În ceea ce privește cele 
trei proiecte de hotărâri pe care urmează să le adoptăm astăzi se referă la amenajarea unor 
terenuri abandonate în zone favorizate. Pe axa 4.3 vom depune aceste trei proiecte plus 
urmează al patrulea proiect, pe care o vom adopta la o următoare ședință și care se referă la 
canalizarea de la Őrkő. Punctul 3 se referă la amenajarea parcului de pe lângă școală, unde 
se regăsește bustul lui Gábor Áron și Nicolae Bălcescu. Am monta sistem de irigație, am 
planta copaci, am amenaja un teren de joc, am muta busturile puțin mai în spate, ca să iasă 
mai bine în evidență și am dori să amenajăm un parcălueț cu o atmosferă plăcută. Valoarea 
investiției este aproximativ 2 milioane de lei. Procentul de finanțare este de 98 %, în cazul 
cheltuielior eligibile. Desigur este o parte neeligibilă, dar nesemnificativă față de valoarea 
investiției.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
85/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport 
Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Domnul viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): „În cartierul Ciucului a 
fost odată un teren de sport, care a fost retrocedat și l-am cumpărat noi. Evident că am dori 
să utilizăm acest teren pentru activități sportive. Este vorba de un teren de 7940 mp. Am 
dori să amenajăm un teren de minifotbal, teren baschet, teren volei, badminton, aparate de 
fitness, mese de ping-pong și un teren de joc. Valoarea totală a investiției este de 1,9 
milioane de lei.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dl. Gheorghe Ion.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Am o întrebare. Dacă tot s-a pornit 
această activitate, este prevăzut în viitorul apropiat și amenajarea locului acela... În curbă, 
pe str. 1 Decembrie 1918, unde sunt niște socluri, au fost ceva monumente, statui, sau... în 
fine. Există în viitor amenajarea acestui loc într-o formă utilă pentru populația 
municipiului?” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Doamna, sau dl. viceprimar?” 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Acolo avem un proiect 
făcut, pentru care chiar ședința trecută am modificat indicatorii tehnico-economici, și este 
vorba de terenul pe care dorim să facem acel parc eco-wifi, care a stârnit controverse în 
rândul locuitorilor, fiindcă dânșii au înțeles că acolo va fi un loc de concerte, de programe 
de tineret cu amplificare și până la urmă am scos din proiect partea de amplificare, deci 
rămâne un parc, care va fi bine înțeles continuarea acelui proiect care a urmat după ce 
Sfântu Gheorghe a câștigat trofeul ”Orașul reciclăii”. E vorba de 12.000 de euro câștigat 
pentru care trebuie să fie wifi și trebuie să fie colectare selectivă de deșeuri, dar în rest o să 
fie un parc.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
86/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport Câmpul 
Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m./lb.r.): „Și în Câpmul Frumos, 
în spatele blocurilor a fost un teren de sport, din care o parte aparține Parcului Industrial, 
iar o parte, cam 2/3 am dori să păstrăm și să pregătim pentru activități sportive. Este un 
teren de 6094 mp. Și aici am dori să amenajăm un teren de minifotbal, teren baschet, 
aparate de fitness, mese de ping-pong, va fi supravegheat prin video, cu iluminat nocturn. 
Valoarea totală a investiției este aproximativ 1,3 milioane de lei.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
87/2019. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc pentru prezență și vă doresc o zi bună.” 
 
 
 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 25 aprilie 2019. 
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