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MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
CONSILIUL LOCAL 

RO 520008 Sf. Gheorghe       Tel.  0267/311726 
Str. 1 Dec. 1918 nr.2               Fax. 0267/311726 

_________________________________________________________________ 
 
Nr. 37184/2009 
  
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 21 septembrie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 20 membrii sunt 
prezenţi 18, lipsesc consilier: Bereczki Kinga, Gazda Zoltán. 

La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretar. 
 Din partea mass media sunt prezenţi: Váry O. Péter şi Turoczki Emese de la 
ziarul »Háromszék«, Sidon Ana de la ziarul »Observatorul de Covasna«, Negrea 
Oana de la »Rompress«, Both Ildikó de la ziarul »Polgári Élet« din Odorheiu 
Secuiesc. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Bună ziua. 
Începem şedinţa extraordinară de astăzi, care are trei puncte pe Ordinea de zi. 
Înainte de a începe şedinţa, cineva are de adaugat ceva în legătură cu Ordinea de 
zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc. Aş dori să 
propun un nou punct D1: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Da. Deci există 
în materialele noastre. Sunteţi de acord cu propunerea acesta, D1? 
 Se votează cu 18 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 
 La »Diverse« se înscrie cineva? Domnul Ivan şi atât. Putem începe şedinţa. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea 
în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Crângului către S.C. Compania 
Naţională de investiţii C.N.I.-S.A., în vederea construirii unei Săli de Sport. 
Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Mulţumesc. Compania Naţională de Investiţii a solicitat un teren mai mare 
oraşului. Iniţial am dorit să predăm un teren de 1.500 mp, dar a fost o mică 
neînţelegere, deoarece pe un teren de 1.500 mp nu se poate construi o sală de sport 
asemănătoare cu cea din str. Vânătorilor şi din această cauză trebuie să oferim un 
teren mai mare şi vom primi o sală de sport mai mare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Sunt discuţii? 
Domnul Nemes Tibor.” 
 Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb.m.) „După câte ştiu, pentru Liceul 
Kós Károly există un proiect pentru o sală de sport şi acuma există posibilitatea 
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construirii unei săli de sport. Ştim cu toţii foarte bine că noua Şcoală Sportivă şi 
Liceul Kós Károly nu au deloc posibilitate pentru practicarea sportului. Există o 
sală mică, cât o sală de şedinţe şi sunt foarte mulţi copii. Acolo funcţionează şi 
Şcoala Sportivă şi ar fi fost mai simplu să se construiască sala de sport pe baza 
proiectului existent în curtea Liceului Kós Károly şi atunci s-ar fi rezolvat 
problema sălii şi pentru Şcoala Sportivă şi pentru tinerii care doresc să facă sport. 
Mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul primar 
cere cuvântul, dar îmi permit o secundă, de fapt şi eu aceeaşi observaţie am de 
făcut în legătură cu şcoala noastră, dar probabil există un rând şi stăm la coadă, că 
nu avem altceva de făcut. Mulţumesc. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Această sală de sport 
se construieşte în cadrul programului de construire a sălilor de sport. Deci aceste 
săli de sport se construiesc pe baza proiectelor elaborate de Ministerul Sportului. 
Deci nu există posibilitatea să se construiască săli de sport în baza altor proiecte. 
Din această cauză se construiesc peste tot săli identice. Spun sincer, nu mă bucură 
faptul că la Tulcea sau la Odorheiu Secuiesc sunt săli la fel ca în Sfântu Gheorghe. 
Dar mă bucură că în cadrul unui asemenea program se construieşte asemenea 
edificiu în Sfântu Gheorghe. Acest lucru nu exclude posibilitatea ca după un timp 
să construim la Liceul Kós Károly sau la Liceul Brâncuşi, dacă găsim surse 
corespunzătoare. Dacă eu acuma trebuie să aleg între a construi sală de sport după 
un proiect din fonduri de stat, pe care să o începem repede şi să o terminăm, sau să 
găsim portiţe pentru a găsi bani, atunci prefer prima variantă. După ce se termină 
aceasta, începem să căutăm posibilităţi pentru a construi şi la Liceul Mikes 
Kelemen – pentru că şi acolo există o asemenea cerinţă – şi la Liceul Brâcuşi, 
Liceul Kós Károly. Vom rezolva aceste probleme. 
 Eu cred că trebuie să profităm de această ocazie, ca şi în cazul Bazinului de 
Înot, când s-a pus problema de a construi unul nou sau să se reabiliteze cel de la 
Şcoala Colan. Atunci am spus, este evident să se construiască unul nou, pentru că 
unul nou este nou. În cazul construirii unui nou, aducem mai mulţi bani din 
Bucureşti decât în cazul terminării unei construcţii începute, care ar fi mai mică şi 
funcţionarea ar fi mai greu de asigurat. Mulţumesc frumos.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Doamna 
Keresztély Irma.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Eu aş completa cele 
spuse de domnul primar cu următoarele. Asemenea gen de investiţii mari nu se 
realizează de pe un an pe altul. În acest sens sălile de sport pentru şcolile din 
Sfântu Gheorghe au fost cuprinse în diferite programe de construire încă din anii 
anteriori. Liceul Kós Károly este cuprins în Programul Campus 2007-2008 şi am 
reînnoit atelierele, cantina din clădirea centrală şi sala de conferinţe. Următorul 
pas, când se va continua Programul Campus, la Câmpul Frumos a fost rezervat un 
teren printr-o Hotărâre a Consiliului Local, unde se va construi o sală mare de sport 
pentru Liceul Kós Károly. Acum pot să destăinui că această sală de fapt va deservi 
şi Şcoala Sportivă. Pentru aceasta există deja un proiect. Ar trebui licitată execuţia, 
dar anul acesta nu se poate licita pentru că Ministerul Sporturilor nu a prevăzut 
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fonduri pentru Programul Campus în bugetul pe anul 2009. Sper că în anul 2010 
vor fi fonduri şi atunci vom continua. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul Ferecz 
Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Deoarece acuma am primit materialul, aseară nu era, aş vrea să întreb dacă: în 
curtea şcolii? Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Deci, da. Când am 
fost căutaţi de Compania Naţională de Investiţii, am fost întrebaţi, care dintre cele 
trei amplasamente alegem: Liceul Kós Károly, Liceul Economic sau str. 
Stadionului. Pe lista naţională aceste trei amplasamente figurează pentru Sfântu 
Gheorghe, dar cei de la Compania Naţională de Investiţii n-au ştiut sau n-au vrut să 
ştie că sala din str. Stadionului s-a construit deja. Deci, trebuie ales între Liceul 
Kós Károly şi Liceul Economic. Eu atunci m-am consultat cu domnul Czimbalmos 
Kozma Csaba, cel care s-a ocupat până acuma de acestă problemă şi am constatat 
că în curtea Liceului Kós Károly nu există un teren liber de 3.300 mp, pe care s-ar 
putea construi sala mai mare din cele două posibile. Sau construim o sală mică, 
exclusiv pentru gimnastică, în care nu se pot juca jocuri cu mingea, sau în curtea 
Liceului Economic o sală de sport cu 150 de locuri. Evident că am ales varianta 
mai mare. Ţin să menţionez că la Liceul Economic nu există sală de sport nici cât 
cea din Liceul Kós Károly, orele de sport se ţin într-o sală de curs sau în curte, 
când vremea permite.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul 
Guruianu Mădălin-Doru.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc 
mult. Eu aş dori să salut iniţiativa de a construi încă o sală de sport, dar ar fi bine să 
fie finalizată şi sala de la Nicolae Colan, după atâţia ani am putea să o facem şi pe 
aceea. Mulţumesc.”  

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Trebuie să observăm 
faptul că depinde foarte mult de puterea politică a unui ministru, câţi bani are 
Ministerul pe care îl conduce. În anii 2007-2008 am văzut că prin Ministerul 
Învăţământului s-au derulat foarte multe investiţii. Anul acesta prin Ministerul 
Învăţământului nu s-au realizat investiţii. Vreau să vă informez doar că nu am 
reuşit, cel puţin până la ora actuală, să recuperăm pentru Primărie nici măcar suma 
cu care am creditat Ministerul anul trecut pentru construirea grădiniţei din str. 
Lalelei. Deci, în acest an, practic Ministerului Învăţământului nu i-au fost alocate 
fonduri pentru a putea continua diferite investiţii. În timp ce Compania Naţională 
de Investiţii prin Ministerul Dezvoltării a avut mai multe fonduri, a avut mai multe 
deschideri, am avut, dacă vreţi, relaţii mai bune şi am reuşit să mişcăm în direcţie 
bună aceste investiţii. 
 Bazinul de înot de la Nicolae Colan este o investiţie care a fost începută prin 
Ministerul Învăţământului şi am dori să continuăm tot prin fonduri de la Ministerul 
Învăţământului. Există promisiuni în acest sens şi sperăm că anul viitor vom putea 
continua. Dar încă odată vă spun, în cazul în care prin C.N.I. dăm drumul la 
această investiţie, după aceea, dacă nu vom primi fonduri de la Ministerul 
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Învăţământului, putem să reorientăm anumite investiţii pe care le-am început prin 
Ministerul Învăţământului şi să le continuăm prin alte ministere. Prioritatea din 
punctul de vedere al oraşului este să aducem cât mai mulţi bani. Deci, dacă acuma 
reuşim să începem investiţiile noastre şi să le finalizăm prin Compania Naţională 
de Investiţii, eu cred că cele începute sunt pe locul doi şi evident le vom continua şi 
la Nicolae Colan, şi la Kós Károly, şi la Mikes Kelemen. Mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul Şerban 
Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Vroiam să 
apreciez şi eu pozitiv faptul că se dă o atenţie mai mare sportului. Chiar vroiam să 
propun de exemplu, avem o echipă de baschet foarte competitivă, poate ar fi bine 
ca şi în alte ţări să avem locuri din acestea virane, să punem câte un panou acolo şi 
oamenii să poată să folosească şi acest sistem. Dar nu asta vroiam să spun. Vroiam 
să apreciez activitatea, mai ales a Ministerului Dezvoltării. În discuţia, care am 
avut cu domnul Blaga, chiar am spus şi eu că a fost un efort din partea dânsului în 
legătură cu investiţiile, cu sumele care s-au alocat pentru judeţ, care mi-a făcut o 
socoteală că aceste sume sunt exponenţial mai mari, decât în utimii doi ani în care 
au venit în judeţ. Deci colaborarea cu acest minister, părerea mea, este bună şi 
trebuie continuată să aducem cât mai mulţi bani în judeţ. E posibil ca dânsul să ne 
viziteze peste zece zile şi dacă mai avem probleme de ridicat, putem să le ridicăm 
şi noi, pentru ca să susţinem aceste investiţii, dânsul a promis că susţine în 
continuare oraşul şi judeţul nostru. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Dacă nu mai 
avem intervenţii la acest punct, atunci putem să supunem la vot proiectul de 
hotărâre. 
 Se votează cu 17 voturi pentru (consilier Fazakas Mihály lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 211/2009. 
 Putem trece la: PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru finanţarea proiectului 
»Reabilitarea infrastructurii de schi în zona Şugaş-Băi«. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Mulţumesc. Pentru reînoirile din Şugaş-Băi, pe lângă suma de 4.200.000 lei 
acordată de Ministerul Turismului, trebuie să asigurăm contribuţia proprie, care 
reprezintă aproximativ 1,2% din această sumă. 
 Pot să spun că în această săptămână se pot începe lucrările, pentru că am 
încheiat contractul cu firma câştigătoare. Deci este foarte-foarte probabil, aproape 
sigur că suma primită de la Ministerul Turismului o vom putea cheltui anul acesta. 
Putem pregăti pârtiile de schi şi anul acesta, la iarnă, mai mulţi şi pentru o perioadă 
mai lungă pot folosi pârtiile de schi din Şugaş-Băi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Nu s-a înscris 
nimeni să ia cuvântul, de aceea supunem la vot proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 18 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 212/2009. 
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 PUCTUL III. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la 
sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Mulţumesc. Anul acesta, ca în fiecare an, dorim să sprijinim bisericile creştine. 
Conform bugetului putem acorda pentru fiecare clădire câte 4.000 lei. Aici puteţi 
vedea că la Parohiile Ortodoxe, într-un loc figurează de două ori câte 2.000 lei. 
Acest lucru este pentru faptul că în aceeaşi clădire funcţionează două Parohii şi ne-
am gândit că aşa e cinstit, să primească fiecare Parohie jumătate din suma 
respectivă. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Eu mi-am dat 
cuvântul la intervenţie pe baza acestui proiect. Deci aici, cel puţin prin consultarea 
cu preoţii, am ajuns la următoarea concluzie. Noi am interpretat ca o greşeală de 
redactare la împărţirea sumelor. Parohia, care a primit 4.000 lei este 1 şi 3. Biserica 
de sus a părintelui Hagiu, ar fi Parohia 2 şi Biserica de jos ar fi Parohia 4. Nu pot 
să mă uit acuma, dar ştiu cum era împărţit. 4.000 Catedrala 1 şi 3 şi câte 2.000 
Parohia 2 respectiv Parohia 4. Nu ştiu dacă e vreo problemă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, ca să înţeleg 
bine, nu despre două biserici vorbim?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Nu, despre trei.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Dar unde e a treia?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Lângă 
Jandarmerie.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci o biserică este 
biserică în momentul când este clădire biserică. Deci sunt mai multe clădiri 
începute în oraş, dăm bani pentru clădiri terminate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Se ţin slujbe 
acolo. Eu mă duc din când în când, că stau departe. Funcţionează de doi ani. E 
încălzire de la sursă de energie electrică deocamdată, pentru că nu au avut cu ce să 
încălzească. Probabil nu aţi observat. Noi aşa am considerat cel puţin. Acuma nu 
ştiu dacă se poate rectifica?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Acuma, să ne 
înţelegem foarte clar. Pe mine nu mă deranjează aceste 4.000 lei, dacă într-adevăr 
trebuie să dăm 4.000. Însă eu cred că trebuie să fim corecţi şi să împărţim în aşa 
fel, încât să fie echitabil pentru toată lumea. Nici pentru Chilieni şi Coşeni nu dăm 
aceste sume, că încălzesc biserica cu lemne.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Deci repartizarea 
e altfel.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Nu e nici o problemă. 
Dacă eu am înţeles greşit, atunci putem să schimbăm. Deci aici apare aşa: 
Catedrala Ortodoxă 1 şi 4 .” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Parohia 1 şi 3, că 
sunt două Parohii într-o clădire.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci 1 şi 3 cu 4.000 şi 
câte 2.000 la 2 şi 4. Bine, am înţeles.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Da, aşa. 
Mulţumesc. Domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Da, mulţumesc. 
Şi eu aveam unele observaţii, care au fost făcute de doamna profesoară. Pe lângă 
această numerotare, care se poate rectifica foarte repede, aş spune eu că acea 
Capelă, care este jos lângă Jandarmerie poate să fie considerată biserică, pentru că 
în fiecare zi de slujbă cel puţin 150-200 de persoane sunt şi pentru Biserica din 
deal, deci Biserica 2, unde este preot Hagiu, eu vă rog să aprobaţi o sumă de bani, 
bani mai mulţi pentru că este într-adevăr clădire din construcţie, care nu diferă 
mult, să zic de Biserica de pe str. Ciucului sau de cea de la gară care e jumătate cât 
ea. În altă ordine de idei, că ne-a intrat un pic treaba asta în noi şi nu ştiu cum vom 
mai putea scăpa de ea. Este vorba de acest procent de populaţie, care ziceam noi cu 
25% din partea aceea şi că 75% din celălalte culte religioase şi dacă ne uităm pe 
aceste sume, pe proporţia acestor sume, este evident că partea Ortodoxă este 
dezavantajată. În consecinţă părerea mea, pentru care am luat cuvântul, este să vă 
rog să suplimentăm această sumă, cel puţin această sumă la Parohia Ortodoxă 2. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Zâmbesc puţin aici, 
pentru că aşa în momentul în care aţi spus ceea ce aţi spus, în faţa ochilor mei au 
apărut nişte proiecte de hotărâri de Guvern, chiar apărute în Monitorul Oficial cu 
repartizarea sumelor  de la Guvern pentru diferite culte şi eu nu vrea să intrăm în 
aceste discuţii. Deci eu cred că este extrem de cinstită această ofertă de a da 4.000 
lei pentru fiecare clădire. Dacă în aceeaşi clădire funcţionează două Parohii, chiar 
nu cunosc atât de bine şi vă rog să mă ajutaţi să înţeleg. Deci eu din câte ştiu, 
există o Catedrală Ortodoxă aici în centru, trebuie să ia 4.000 lei şi există încă o 
biserică, care trebuie să ia încă 4.000. Împărţiţi cum vreţi dumneavoastră, deci eu 
chiar nu vreau să mă bag. Eu am înţeles că sunt două Parohii, care aparţin de 
aceeaş clădire, deci noi vorbim despre clădiri. Deci, spuneţi unde să punem acele 
două sume de 4.000 şi eu pun acolo. Chiar nu am nici o problemă. Deci eu chiar nu 
înţeleg. Dumneavoastră ştiţi mai bine.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Da. Dacă îmi 
permiteţi. Deci ceea ce eu ceream să se rezolve este: Catedrala Ortodoxă numărul 
1, pentru o clădire 4.000 lei, Parohia Ortodoxă numărul 2, care este cea de lângă 
parcul Andrei Şaguna 4.000 lei, Capela de jos 4.000 lei, domnul primar asta trebuie 
asimilat unei biserici. Cu cheltuielile de gaz, cu lemne, sunt improvizate acolo, n-
are cum să facă. Este şi o butelie de gaz şi pune o sobă mică în mijlocul bisericii şi 
aia e încălzirea iarna. Asta am vrut să spun.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci în cazul în care 
acolo au nevoie de lemne, să vină la Primărie şi le vom da lemne fără nici o 
problemă, la fel cum dăm pentru Bisericile din Chilieni şi Coşeni şi atunci punem 
4.000 la Catedrala din centru, 4.000 pentru Biserica de lângă statuia Şaguna şi am 
rezolvat problema, dacă sunteţi de acord cu această propunere.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Mai bine 
rămânem cu 2-2 la fiecare. Ce facem?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, încă odată. 
Haideţi să aplicăm aceiaşi măsură, să mergem pe aceeaşi măsură la toată lumea. 
Dacă acolo au nevoie de lemne, la fel cum dăm lemne pentru Bisericile din Coşeni 
şi Chilieni, dăm lemne şi pentru această Capelă şi am rezolvat problema. Dar 
atunci trebuie să dăm câte 4.000 pentru cele două Biseri din Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc. 
Propunerea mea e clară şi cred că asta trebuie să votăm. Punctul 6 să rămână 4.000 
lei, punctul 7, 4.000 lei, punctul 8 trebuie scos şi să vină după lemne. Dacă putem 
vota despre asta, cred că toată lumea a înţeles ce e.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Nu ştiu dacă e 
bine, dacă părintele Cucu are unde să folosească lemne. Mai bine rămânem cu 2 – 
2 – 4 şi dăm la fiecare câte 2000, la cele mai mici.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „E o chestiune de 
principiu. Dacă mai există biserici mici în Sfântu Gheorghe, care nu primesc decât 
lemne că sunt aşa de mici, mi se pare normal să dăm şi aici. Asta e tot o chestiune 
de principiu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul Klárik 
Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.r.) „După cum am înţeles, domnul 
Ivan a avut o propunere. Atunci să votăm şi să trecem mai departe.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Aici ne uităm la 
cererea depusă de către preot şi practic aici scrie în felul următor: este o adresă 
către Primăria Sfântu Gheorghe, e vorba de Biserica din centru şi este semnată de 
părintele Cucu Ioan şi Biserica Ortodoxă din Váradi, unde semnează preotul 
Hagiu, e din 2009, deci exact cum am spus şi eu, două Biserici.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul Ivan 
Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Am vrut atunci să 
spun, în ideea celor spuse de domnul primar. Haideţi atunci, dacă păstrăm această 
formă, atunci să avem în vedere totuşi şi cu lemne, pentru că ştiu că iarna acolo 
este un mixt, au convectoare şi cu gaz şi cu lemne.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Atunci rămânem 
cu 4-4 şi lemne.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci este o propunere, 
la punctul 6 va fi 4.000 lei, la punctul 7 tot 4.000 lei şi punctul 8 se scoate. Deci 
haideţi să votăm această propunere. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Da, să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru (în unanimitate de voturi).” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci nu am dat aceste 
sume pe suprafaţă utilă. Deci şi Biserica Catolică din centru atât primeşte cât şi 
Biserica din str. Ciucului şi diferenţa dintre ele este de 1 la 5. Deci am mers pe 
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acest principiu ca să acordăm sprijin şi haideţi să vă mai spun un motiv de ce, cu 
cât este o biserică mai mică ca suprafaţă, probabil are şi venituri mai mici şi are 
nevoie de ajutor mai mare. Deci cred că acest principiu este unul corect şi chiar 
putem să mergem pe această linie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Nu e bine aşa. 
Mai bine dăm 6 la Catedrală şi 2 la Hagiu.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci să fie clar, dacă 
cineva solicită lemne, va primi lemne.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Atunci să votăm 
4 la Catedrală, 2 la Hagiu, 2 la Cucu. Da, bine. 
 Se votează cu 18 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 213/2009. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezlipirii unui teren, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul frumos. 
Prezintă doamna Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Se pregăteşte un 
proiect de concurs pentru Câmpul Frumos, pe care sperăm să-l prezentăm la 
şedinţa din 30 septembrie pentru aprobarea Consiliului. Dar pentru acest lucru mai 
este necesar un mic teren. Deci parcul industrial prevăzut la Câmpul Frumos mai 
necesită teren. Am dori ca o parte din terenul din spatele blocurilor să introducem 
la parcul industrial. Eu vă rog să aprobaţi această dezlipire a terenului ca să fie 
complet proiectul pentru aprobare la 30 septembrie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul Ivan 
Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „O scurtă 
întrebare, doamna Sztakics: unde este terenul acesta exact? Pentru că de pe desenul 
pe care l-am primit puţin mai târziu astăzi, nu-mi dau seama unde este.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Scrie că este teren de 
fotbal, însă nu este teren de fotbal, pentru că nu putem vorbi despre teren de fotbal. 
Nici în Cartea Funciară nu figurează ca teren de fotbal. E lângă blocuri, cam 2/3 
din acel teren, care acuma este liber pe desenul dumneavoastră, se va da în 
folosinţa parcului industrial. În spatele blocurilor e terenul, la dreapta de biserică, e 
teren liber.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Dacă nu mai are 
nimeni luări de cuvânt, atunci supunem la vot proiectul de hotărâre D1. 
 Se votează cu 18 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 214/2009. 
 Mulţumesc. Să înţelegem că şedinţa acea ordinară va avea loc pe 30, 
domnule primar?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Da. (lb.m.) Deci, având 
în vedere că joi este 1 octombrie, din această cauză propun ca şedinţa ordinară să o 
ţinem pe 30 septembrie, adică miercuri. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Mulţumesc 
pentru prezenţă. Scuzaţi, există însciere la: 
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 D I V E R S E 
Domnule Ivan, mă scuzaţi.” 

 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Vă mulţumesc. 
Am câteva probleme şi majoritatea sunt întrebări pentru domnul primar. Domnule 
primar, vă rog după o şedinţă încheiată, vă rog să ne spuneţi care a fost partea 
extraordinară, care a impus această şedinţă de astăzi?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci caracterul 
extraordinar al acestei şedinţe este proiectul nr. 1 şi proiectul nr. 2, dacă doriţi să 
ştiţi, pentru că avem nevoie să trimitem mâine la Bucureşti, la C.N.I. documentaţia 
respectivă şi doi, ca să putem da drumul investiţiei la Şugaş-Băi unde trebuia să 
dăm această cofinanţare de 500 milioane. Vă mulţumesc. Cred că ambele sunt 
importante pentru oraş şi pentru mine sunt foarte importante. Vă mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Vedeţi, dacă 
ştiam asta de la începutul şedinţei, nu mă frământam pe parcursul ei. Următoarea 
întrebare, domnule primar, din activităţile curente rezultă că s-a terminat curăţenia 
în sediul Primăriei. Întrebările pe care aş vrea să vi le pun sunt: cât s-a economisit 
cu aceasta şi cât costă contractul cu firma prestatoare?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Văd că relaţia cu 
P.C.M.-ul este extrem de strânsă, că aceeaşi întrebare am primit-o în scris de la 
P.C.M. săptămâna trecută, dar vă răspund fără nici o problemă. De fapt întrebarea 
era mai complexă, pentru că întrebarea era pusă dacă am luat în considerare şi 
aspectele sociale ale acestei decizii. Am arătat în răspunsul pe care-l trimit 
domnului Gazda Zoltán – nu este prezent – dânsul a semnat această scrisoare, cele 
patru persoane au fost reorganizate în alte departamente ale Primăriei sau altor 
instituţii, care aparţin Primăriei. Unu la mână, doi la mână, am economisit 
aproximativ 400 milioane. Dar dacă doriţi, vă pot da sumele foarte exacte ca să 
vedeţi cât am economisit prin această decizie. Nu mai vorbim despre faptul că până 
la urmă contează şi calitatea serviciilor care sunt oferite pentru Primărie. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „În acelaşi 
context, domnule primar, am văzut că s-a schimbat personalul de pază cu poliţişti 
comunitari. Îmi aduc aminte că la şedinţa trecută dumneavoastră aţi spus că avem 
nevoie de poliţişti comunitari pe stradă. Noi am scos patru poliţişti de pe stradă şi 
i-am pus aici. Dacă se justifică economic sau sunt alte probleme, care sunt acolo?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, economic nu se 
justifică. Nu cheltuim în plus şi nu câştigăm nimic prin această decizie. Însă se 
justifică prin faptul că avem nevoie la poartă de ordine, avem nevoie de oameni, 
care poartă arme, pentru că am luat şi vom lua suficiente decizii nepopulare, încât 
să fie important ca la poartă să fie oameni în uniformă, aşa cum este şi la Consiliul 
Judeţean. A fost o situaţie ciudată, că Poliţia Comunitară aparţine de Primărie, dar 
ei lucrează la Consiliul Judeţean şi nu lucrează pentru Primărie. Eu cred că este 
mult mai corect aşa şi cred că oferim o siguranţă în plus şi ordine în plus pentru 
angajaţii Primăriei.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „O ultimă 
problemă, domnule primar. Din vreo 3 persoane, care au venit în audienţă şi plus 
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ulterior la faţa locului, m-au rugat să atrag atenţia Consiliului Local, Primăriei şi 
reprezentantului, deci domnului primar, asupra necesităţii de a repara acea punte de 
peste Olt, pe unde au fost conducte. Mai mişcă fabricile acelea din zona industrială 
şi sunt mulţi cetăţeni, care preferă să meargă pe jos pe acea punte, încât să 
ocolească cu autobuzul oraşul pe podul mare. Eu zic că dacă ar exista undeva o 
rezervă de bani, sau ceva, eu zic că s-ar putea face şi acea punte pentru oameni, 
care oricum, cunoaşteţi care e situaţia că nu avem muncă în ziua de astăzi. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc pentru 
această întrebare. Cunosc această problemă. După cum ştiţi şi dumneavoastră, în 
bugetul din 2009 nu a fost prevăzută construirea acestui pod şi probabil ştiţi şi 
dumneavoastră că acel pod nu aparţine Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 
Primăria nu poate să reparare ceva, ce nu este al ei. Deci podul, după ce a fost 
privatizarea, a intrat în proprietatea I.A.M.E., I.M.A.S.A. Deci nu este proprietar 
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnul 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Doar treizeci de  
secunde vreau să vă reţin. Vreau să vă anunţ că vineri de la ora 4, cred că foarte-
foarte multă lume va fi în faţa Parcului Central, unde va avea loc o mare 
demonstraţie de biciclete şi de respect pentru bicicliştii, împotriva maşinilor. V-aş 
invita pe toţi să faceţi parte. Eu cred că va fi importantă manifestarea. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Ne daţi o 
bicicletă?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Sunt biciclete la 
faţa locului pentru oricine de aici.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Bine. Vă 
mulţumesc. O dupăamiază plăcută.” 
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se 
păstrează la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna. 
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