
 1 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
CONSILIUL LOCAL 

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

_________________________________________________________________ 

 
Nr: 25048/2009 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 25 iunie 2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 19, 
lipsesc consilierii: Bereczki Kinga şi doamna viceprimar Sztakics Éva Judit.  
 La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretar şi reprezentanţii săteşti Rápolti István şi 
Török Aurelia. 
 Din partea mass media sunt prezenţi: Váry O. Péter de la ziarul 
»Háromszék«, Kiss Edit de la „Sepsi Rádió”, Florescu Gabriel de la ziarul 
»Cuvântul Nou«. 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Bună ziua. Salut  
membrii consiliului, pe domnul primar, pe doamna secretar, reprezentanţii mass 
mediei şi pe cei interesaţi. Rog ca toată lumea să-şi cupleze microfoanele. Înaintea 
dezbaterii Ordinii de zi, (lb.r.) îmi cer scuze, o să traducem. Înainte de a discuta 
Ordinea de zi, să votăm procesele verbale ale şedinţelor anterioare. 

Să votăm procesul verbal din 28 mai. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, un consilier nu a votat (doamna Keresztély 
Irma a lipsit din sală) 

Vă mulţumesc, procesul verbal din 4 iunie. 
 Se votează cu18 voturi pentru, un consilier nu a votat (doamna Keresztély 
Irma a lipsit din sală) 

Procesul verbal din 14 iunie, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot abţinere, (domnul consilier Gazda 
Zoltán) un consilier nu a votat (doamna Keresztély Irma a lipsit din sală), (lb.m.) 
Putem să trecem la dezbaterea proiectelor de pe Ordinea de zi. Dacă aveţi 
observaţii? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Doresc să 
retrag de pe Ordinea de zi punctele 6, 13, 14, 15 şi propun opt puncte pe Ordinea 
de zi. D1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna următoare. D2 
proiect de hotărâre privind rectificarea de buget a Teatrului Tamási Áron pe anul 
2009. D3 şi D4 se referă la reabilitarea căminului Zathureczky Berta, respectiv 
aprobarea documentaţiei de avizare şi aprobare a proiectului. D5 privind 
modificarea profilelor transversale pentru „Planul Urbanistic Zonal – Lotizare 
Zonă cu Livezi”. D6 proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren de construcţii situate pe str. Stadionului fn., domeniu privat al 
municipiului Sfântu Gheorghe. D7 proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
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nr. 89/2009 privind aprobarea divizării S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 
Gheorghe. D8 proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1/2009 la 
Actul constitutiv al S.C. Multi-Trans S.A. şi aprobarea Actului constitutiv 
actualizat al societăţii.  

Propun aşa cum am discutat la şedinţa anterioară să ascultăm punctul de 
vedere şi solicitarea care vine din partea reprezentanţilor televiziunii locale. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Aveţi alte observaţii la Ordinea de zi sau la diverse? Domnul consilier Bujdosó.” 
 Domnul consilier BUJDOSÓ ALBERT ZSOLT: (lb.m.) „Vă rog să retragem 
punctul 16 de pe Ordinea de zi sau să amânăm. Comisia juridică împreună cu 
Comisia socială este de părere că se mai poate rectifica ca să clarificăm sistemul de 
criterii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.r.) „Accept cu condiţia.ca 
să revenim cu o şedinţă extraordinară săptămâna viitoare. Deci a cerut domnul 
Bujdosó să retrag de pe Ordinea de zi punctul nr. 16 privind criteriile de atribuire a 
terenurilor destinate tinerilor pentru construirea unei case. În principiu sunt de 
acord în condiţia ca aceste modificări să fie făcute cât mai repede, aşa încât 
săptămâna viitoare să putem avea o şedinţă extraordinară să definitivăm această 
problemă ca să putem merge înainte. (lb.m.) Mulţumesc. Retrag puntul 16.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul 
consilier Nemes.” 
 Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb.m.) „Mulţumesc. Doresc să iau 
cuvântul la diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul 
consilier Ferencz Csaba.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Tot la Diverse. Mulţumesc.” 
Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Doamna 

Pârvan, domnul Ivan.” 
Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb.r.) „La Diverse, vă 

rog.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Să votăm 
scoaterea de pe Ordinea de zi a punctelor 6, 13, 14, 15 şi 16 şi introducerea a 8 noi 
proiecte de la D1 până la D8. Rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, un consilier nu a votat (doamna Keresztély 
Irma a lipsit din sală) 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Dau cuvântul directorului televiziunii locale.” 
 Domnul director TV locală, BOROS ATTILA : (lb.m) „Mulţumesc pentru 
şansa acordată. (lb.r.) Mă scuzaţi doamnelor şi domnilor, eu nu ştiu româneşte 
numai puţin. (lb.m.) Dacă nu vă supăraţi nu vreau să încarc pe nimeni cu 
cunoştinţele mele defectuoase de limba română. Am venit ca reprezentant al 
televiziunii şi aş dori dacă am avea posibilitatea de a primi aceeaşi condiţii, acum 
învăţ, sper că cu ocazia următoarei şedinţe voi putea lua cuvântul şi în limba 
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română. Am rămas la faptul că dorim să primim de la consiliu aceleaşi condiţii pe 
care le-a primit şi postul anterior de televiziune. Acum 2 luni am pornit, deci 
funcţionează, avem probleme, dar sunt de părere că cu un mic ajutor am putea 
susţine această televiziune la aceeaşi calitate. Dacă cineva s-a uitat, este de 
observat că nu suntem începători, nu funcţionăm după un proiect pe care acum îl 
învăţăm. La Miercurea Ciuc funcţionează de 2 ani, am adus experienţa de acolo. 
Am încercat să transmitem emisiuni 24 de ore din 24, am primit frecvenţa 
canalului Euronews şi difuzăm de la 8 dimineaţa până la 2 noaptea. Din păcate 
colegul meu nu a putut să vină, acum are întâlnire cu administratorul reţelei de 
televiziune, trebuie să discutăm cu dânsul în vederea difuzării emisiunii non-stop. 
Dacă sunt bine informat, televiziunea anterioară a primit 3000 lej de la consiliu, vă 
rog să mă corectaţi dacă nu sunt bine informat. Tot atât cerem şi noi deocamdată, şi 
ca compensare ne angajăm ca săptămânal sau din 2 în 2 săptămâni să oferim o oră 
din emisiune, sau eu m-aş bucura dacă ar veni o persoană din fracţiune şi am 
discuta despre şedinţa Consiliului Local, despre proiectele de hotărâri pentru că 
sunt convins că i-ar interesa pe locuitorii oraşului. Asta pot să ofer în schimb. 
Dorim să introducem în emisiune şi jurnal, dar momentan din această sumă este 
imposibil. Se poate decide despre această problemă acum sau necesită amânarea 
pentru o altă şedinţă? Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Poftiţi domnul 
primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.):  „Da, domnul este din 
Ungaria şi din această cauză nu ştie încă bine româneşte, să traduc? Dânşii ne-au 
spus că a apărut această televiziune în urmă cu 2 luni. Acum 2 ani au pornit la 
Miercurea Ciuc şi că au o tehnologie avansată şi ar dori să extindă programul prin 
pornirea ştirilor şi ar solicita acel ajutor pe care Primăria municipiului Sfântu 
Gheorghe l-a aprobat televiziunii anterioare, de 3000 RON/lună. Aceasta e 
solicitarea lor şi ar trebui să decidem. Întrebarea e dacă acum să decidem şi votăm 
sau nu. Aveţi întrebări? Ar trebui să ştim, să decidem asupra acestui lucru, pentru 
că trebuie elaborat acest proiect de hotărâre.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Cine doreşte să 
ia cuvântul pe marginea acestui proiect?” 

Doamna, delegat sătesc Chilieni, TÖRÖK AURELIA: (lb.m.) „Locuitorii 
satelor Chilieni şi Coşeni vor putea viziona acest program?” 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Susţin toate iniţiativele de acest gen, consider foarte important ca viaţa publică a 
municipiului să fie vizualizată prin televiziunea locală. Doresc să atrag atenţia 
domnului director, dacă se poate ridica nivelul calităţii actuale al emisiunilor, dacă 
vreau să fiu sincer aceasta este momentan deplorabilă. Aici în zonă sunt prezente 
posturi de televiziune care furnizează servicii de calitate, cu care trebuie să 
concuraţi în cazul în care doriţi să aveţi telespectatori. Deci, cînd m-am referit la 
calitate nu m-am gândit la nivelul calităţii echipamentului tehnic, ci la 
profesionalism. Felul în care un reporter ce şi cum întreabă, aici aveţi probleme 
serioase în acest sens. Am venit cu un exemplu.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb. m.) „Nu relatez aspectul 
profesional, acest lucru a fost făcut înaintea mea de domnul Gazda Zoltán. Însă, 
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dacă şi majoritatea consilierilor sunt de aceiaşi părere cu mine, opinia mea este, ca 
şedinţele Consiliului Local să fie transmise în direct, sau înregistrare de către acest 
post de televiziune, poate aşa vor deveni mult mai deschise. De fapt şedinţele sunt 
publice, din păcate cetăţenii municipiului nu prea vin la aceste întruniri, poate sunt 
plictisitoare din punctul lor de vedere însă, şi-ar putea face o imagine asupra 
activităţii noastre. Mulţumesc.” 

Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb. r.): „O să spun şi eu în limba 
maghiară, pentru că acum învaţă dânsul în limba română, foarte bine că învaţă, e 
un lucru bun. Am văzut că s-a încercat câteva emisiuni şi în limba română, că m-
am uitat de câteva ori. Deci, eu aş propune şi aş cere dânsului ca acel 25%, acea 
proporţionalitate să fie respectată şi în programe şi bineînţeles să avem aspect şi 
din viaţa comunităţii respective.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb. r.) „Mulţumesc. Şi eu 
vreau să spun, că mi se pare important să susţinem televiziunea locală, mai ales, că 
nu ştiu dacă mai există un alt judeţ, municipiu fără aşa ceva. Cea mai delicată 
problemă va fi, cum va fi împărţită acea oră, dacă am înţeles bine săptămânală, sau 
două săptămâni, pentru că aici poate interveni cineva cu alte probleme, dar sunt 
convins că putem găsi o soluţie proporţională, corectă pentru toată lumea şi în acel 
moment cred că toată lumea va vota. Suma mi se pare, foarte-foarte mică. 
Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Dacă nu mai sunt 
intervenţii, propun să nu votăm acestă problemă, având în vedere că nici material 
nu avem şi nici pe Ordinea de zi n-a fost trecut acest punct. Propun dezbaterea 
problemei la o şedinţă viitoare. Să ne gândim, să analizăm puţin mai profund 
propunerea domnului director şi să decidem la momentul potrivit.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Elaborăm un proiect 
de hotărâre referitor la acordarea acestui sprijin pentru şedinţa extraordinară 
convocată săptămâna viitoare, ca urmare vom decide acolo.” 

Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb. m.) „Propun ca domnul director să 
pună la dispoziţia noastră o ofertă în acest sens, care ulterior va putea fi studiată 
mai aprofundat şi de către Comisia de cultură al Consiliului Local.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Sunt de acord cu 
cele relatate de către domnul consilier Klárik Attila, în sensul ca în cadrul şedinţei 
extraordinare să decidem asupra acest lucru, până atunci la secretariatul Primăriei 
să depună o ofertă, pe care să o dezbatem la momentul potrivit. Mulţumesc. 

Urmează PUNCTUL I şi II de pe Ordinea de zi, Raportul anual al Primarului 
municipiului privind starea socială, economică şi de mediu a municipiului Sfântu 
Gheorghe.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „Mulţumesc. Toată 
lumea a primit acest raport, care a fost elaborat de către colegii din cadrul 
Primăriei. De fapt nu este un raport de activitate, şi acela este în curs de elaborare, 
cuprinde activitatea primului an al mandatului meu, nu cea a anului calendaristic 
de când sunt ales primar. Prezentul raport în mare parte cuprinde date statistice, 
comentez ca sociolog nu ca edil al municipiului. 

Conform datelor statistice putem observa că la data de 1 iulie 2008, în 
municipiul Sfântu Gheorghe, la categoria de vârstă 0-4 ani figurează o cifră mult 
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mai semnificativ ca la categoriile 5-9 şi 10-14 ani, ca urmare putem observa că 
populaţia municipiului se întinereşte, fapt care mă bucură, pentru că din punct de 
vedere demografic va avea efect benefic pe termen lung. 

Un alt element care doresc să evidenţiez este rata şomajului, reiese din această 
statistică faptul, că în anul 2008 în municipiul Sfântu Gheorghe s-au evidenţiat 838 
de persoane la acest capitol. Din această cifră 446 de persoane sunt femei şi 392 
persoane bărbaţi, practic rata şomajului, care cuprinde datele prezentate mai sus, 
este 1,93%. Ce ne prezintă de fapt aceste cifre? Dacă traducem datele statistice, în 
municipiul Sfântu Gheorghe, dacă cineva doreşte să lucreze, îşi găseşte loc de 
muncă. Cât de bine plătit este acel loc de muncă, devine o altă problemă despre 
care trebuie şi merită să discutăm. Chiar am vrut să spun că în spatele datelor 
statistice sunt informaţii pe care cifrele nu le reprezintă, motiv pentru care voi 
înfiinţa o comisie, care va merge la aceste 838 de persoane, care sunt şomeri. Vom 
efectua sondaje pentru a cunoaşte cauza, de ce sunt în municipiul Sfântu Gheorghe 
800, 1000 sau 600 de persoane fără loc de muncă, să aflăm dacă aceste persoane nu 
vreau să lucreze, sau chiar nu există oferte potrivit aşteptărilor lor. Dacă problema 
este de a reprofila oamenii, dacă problema este că unii nu vor să muncească sau 
există alte probleme. Spun asta în conjuctura economică actuală, fiind criză 
financiară, şi în urmă cu o lună am primit informaţii de la 3 conducători de firmă, 
că au publicat mai multe locuri de muncă şi nu s-a răspuns la solicitările lor, nu s-a 
prezentat nicio persoană fără loc de muncă. Ne aflăm într-o stare foarte ciudată, 
dacă realizăm un sondaj în oraş, reiese, că potrivit opiniei publice în municipiu nu 
există suficiente locuri de muncă. În cazul în care locurile de muncă sunt publicate, 
nu se prezintă numărul necesar. 

Datele comunicate de către Oficiul de Statistică nu ne furnizează volumul 
necesar de date ca să putem decide asupra faptului, ca Consiliul Local să poată 
interveni într-o limită oarecare, pentru ajutorarea acestei categorii de persoane. 
Dacă există întrebări în legătură cu aceste date, să discutăm acum. Raportul meu de 
activitate îl voi prezenta la şedinţa ordinară următoare, cu un conţinut mult mai 
detaliat. Un raport mult mai interesant, din motiv că nu vom discuta despre date 
statistice, ci despre evenimentele petrecute cu un an în urmă şi ceea ce vom face în 
anii următori. Eventual, dacă doriţi putem să facem un tur al oraşului să vedem 
concret ce s-a realizat în primul an al mandatului. Dacă aveţi întrebări, răspund la 
acestea. Totodată, pe baza acestor date putem constata faptul că după 1990 
numărul locuitorilor din municipiu este în scădere, putem stabiliza acest fenomen 
în jurul cifrei de 60.000, putem anticipa proiecte pe termen lung având în vedere 
această cifră.” 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb. r.) „Mulţumesc, 
consider că documentul este foarte bine venit, era oportun şi trebuia să apară. 
Foarte de acord sunt şi cu părerea domnului primar, sau cu angajamentul domnului 
primar, cu intenţia dumnealui de a prezenta un raport asupra primului an de 
activitate ca şi primar. Ceea ce vroiam să spun şi vreau să sugerez, că nu pot să cer, 
numai să sugerez, să ţinem cont că primarul a fost ales nominal, pe baza unui 
program pe care l-a prezentat publicului şi care program mai mult ca sigur că va 
trebui să-l pună în aplicare în timpul mandatului pentru care a fost ales, eu nu am 
văzut, şi dacă este undeva îmi cer scuze, dar dacă nu este, mă gândesc că ar fi bine 
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să vedem şi noi aşa o planificare sau un program pentru cei 4 ani de care depinde 
această legislatură, şi să ne puneţi să ne raportăm: am promis că facem asta, am 
făcut sau n-am făcut? Deci, asta era ideea domnul primar. Nu este critică, este o 
sugestie pe care vă rog să o luaţi ca atare. Şi următoarea problemă pe care vreau să 
o ridic este un aspect de formă în acest material. Sunt unele probleme, care se leagă 
fie de dactilografiere, fie de ceva, care a sărit, pentru că văd aici că a votat consiliul 
local 3326 de hotărâri. Cred că ori e în plus ori ceva nu poate fi de acolo. Mai sunt 
lucruri care se repetă, chiar şi paragrafe întregi, şi atunci zic eu, când se va redacta 
materialul final, care se va arhiva, să se facă un pic de curăţenie în el. Mulţumesc.”  

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS (lb. r.): „Deci, aici greşeala 
constă în faptul că dintr-o eroare s-a inversat numărul dispoziţiilor, care este de 
3326 cu numărul hotărârilor adoptate de Consiliul Local. Ceea ce priveşte 
programul, nu e nici o problemă, putem să discutăm despre acest program şi la 
şedinţa consiliului local, şi într-un grup mai restrâns. O altă problemă la care vreau 
să răspund, aveţi o adresă, deci solicitaţi stadiul executării bugetului. Rugămintea 
mea este, să aşteptaţi să încheiem jumătatea anului, pentru că atunci o să avem 
despre ce să discutăm. Deci, o să discutăm în cursul lunii iulie, cînd s-a încheiat 
luna iunie. Acceptaţi? Vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Nefiind alte 
intervenţii, să votăm asupra Raportului.  

Se votează în unanimitate de voturi. 
Trecem la următorul punct, PUNCTUL III de pe Ordinea zi: privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, precum şi al unităţilor subordonate pe anul 
2009. Prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS (lb. r.): „După cum observaţi, 
în sfârşit, pe data de 12 iunie am primit avizul de la Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici pentru modificările pe care dorim să le efectuăm, în ceea ce 
priveşte organigrama şi statul de funcţii, privind personalul din cadrul aparatului de 
specialitate. Dacă aveţi întrebări vă răspund dacă nu cunoaşteţi materialul, vă rog 
să votăm.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.): „Mulţumim, dacă 
aveţi întrebări, păreri?” 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc. Întrebarea mea 
are tangenţă cu Ordinea de zi, am observat că doamna viceprimar propune 
angajarea unei persoane la Biroul Tour Info. Având în vedere că acest birou de 
turism este receptiv faţă de cetăţeni, propun ca în perioada de vară să funcţioneze 
cu program prelungit, chiar potrivit unui program în rotaţie, alternativ, să fie 
deschis până la ora 20, pentru că ne aflăm în plin sezon. Pe de altă parte, ar fi un 
lucru bune venit promovarea biroului, şi-a mutat sediul neavând nici măcar un 
panou de reclamă, . Mulţumesc.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „O să analizăm faptele 
relatate mai sus. Ceea ce priveşte mutarea acestui birou, din păcate cetăţenii n-au 
cunoştinţă asupra acestui fapt, ca urmare achiziţionăm nişte indicatoare care 
promovează diferite instituţii, clădiri, printre altele şi biroul Tour Info din 
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municipiu. Vom amplasa în totalitate 10-12 asemenea indicatoare, săgeţi, în 
direcţia bisericilor, şcolilor, a parcului, spre Tour Info.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Puţin târziu, dar 
vă fac cunoscut faptul că comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Domnul consilier Guruianu, aveţi cuvântul.” 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb. r.) „Mulţumesc, am să 
încep cu o mai veche problemă a mea faţă de aceste organigrame de personal. 
Normal să apreciez, că doar aşa ceva nu poate să meargă. Aş fi vrut să pun o foarte 
scurtă întrebare domnului primar: dacă există un regulament de organizare, 
funcţionare, sau oricum i-ar spune, în care să se regăsească atribuţiile serviciilor pe 
baza cărora normal că se face fişa postului pentru fiecare şi apoi se face 
dimensionarea resurselor umane pe posturile pe care le avem. În situaţia de faţă îmi 
permit să afirm că sunt foarte multe posturi de-acolo-încolo, fără ca noi să putem 
să ne dăm seama de ce. Sincer să fiu, la propunerea domnului de acolo-încolo un 
consilier, ba nu ştiu cine, nu ştiu cum, dar nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama 
personal ce are de făcut mai mult acel compartiment, de exemplu Compartimentul 
de Imagine, că s-a mai discutat mai înainte. Noi am aprobat înfiinţarea lui, dar 
atribuţiile acestui compartiment nici acuma nu ştiu de unde să le iau, ce face şi cum 
face, ca să-mi dau seama că mai are nevoie de un om, sau un om este în plus. Deci, 
argumentele acestea, că dacă s-a crescut volumul de muncă într-o parte şi atunci 
am luat dintr-o parte şi am mutat în partea cealaltă, cred că ar fi trebuit să le avem 
şi noi cumva la îndemână, din moment ce trebuie să votăm această mutare a 
omului de acolo dincolo. Ţinând cont că este vorba în foarte multă parte de resurse 
umane, iarăşi afirm, că această organigramă pare făcută după oameni şi nu după 
necesităţile instituţiei. Se schimbă postul din consilier 1 în consilier 2, sau nu ştiu 
cum, cu ocazia definitivării studiilor. Nu ştiu, dar cred că argumentaţia nu este 
chiar cea mai bună din punctul meu de vedere. Acuma, dacă toată lumea face 
facultatea, o să ajungem că toate Primăria să fie numai din funcţii super sau mai 
ştiu cum. Eu cred că trebuie făcut după ceea ce are de făcut şi la nivelul în care i-
am cerut pentru funcţiile respective. O ultimă problemă şi ultimă întrebare 
domnule primar, dacă se poate. Aş întreba, ţinând cont şi de nişte prevederi legale, 
care erau de exemplu în legea privind Poliţia Comunitară, dacă s-a făcut evaluarea 
personalului din subordinea Primăriei? O evaluare care ştiu eu că este anuală şi în 
linii mari, foarte pe scurt, dacă puteţi să ne spuneţi care sunt rezultatele sau cum să 
spun, calificativele obţinute. Ştiu eu, 80% - foarte bine; 3% - excepţional sau aşa 
mai departe. Vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.): „Mulţumesc, 
domnul primar aveţi cuvântul.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS (lb. r.): „Şi eu vă mulţumesc. 
Deci, există o lege a funcţionarilor publici, care prevede foarte clar, că în cazul în 
care un funcţionar public îşi termină studiile poate fi ridicat pe o altă treaptă sau 
categorizat diferit. Eu cred şi este extrem de important, am susţinut şi voi susţine în 
continuare, ca angajaţii primăriei să înveţe, pentru că din acest lucru Primăria şi 
locuitorii acestui oraş au de câştigat. Deci, eu susţin în continuare ca toţi angajaţii 
din Primărie sau cei care doresc şi pot să-şi continue studiile, cred că este un lucru 
din care cu toţii avem de câştigat. În ceea ce priveşte raportul de evaluare, evident 
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că fiecare birou, fiecare compartiment sau şeful fiecărui compartiment face aceste 
evaluări, pentru că nu primarul le face.Trebuie să vă spun că nu am acum cum să 
spun un procent, pentru că nu îmi încarc memoria cu asemenea date, câţi sunt cu 
procente foarte bine, câte procente bine. Important pentru mine e ca totul să 
meargă bine. Chiar şi aceste modificări ale organigramei sunt pentru a optimaliza 
activitate Primăriei. Nu sunt încă ele optime, nu o să fie optime ele nici după 
această modificare, dar ne apropiem de această situaţie optimă. Evident, numărul 
angajaţilor dintr-un birou depinde de priorităţile pe care le avem în acest moment. 
În cazul în care rezolvăm câteva programe, câteva puncte pe care trebuie să le 
rezolvăm, poate le mai schimbăm. Mai aducem 2 lei şi punem dincolo. Asta este 
motivul pentru care se fac asemenea mişcări şi o să se facă şi de acum încolo, 
pentru că priorităţile se schimbă. În momentul în care întărim un compartiment 
pentru că sunt nişte priorităţi care trebuie rezolvate, în momentul în care acele 
priorităţi se rezolvă, e posibil să spunem că nu mai avem nevoie acolo de 5 oameni, 
ajung 3. Atunci acele 2 persoane vor pleca sau se vor regăsi întrun alt birou. Deci 
asta e logica. Daţi-mi voie să iau eu această decizie, să aveţi încredere în mine şi în 
colegii mei, respectiv cei 2 viceprimari şi administratorul public, să ne organizăm 
în aşa fel, încât să fie cât mai bine pentru această instituţie. Vă mulţumesc.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb. m.) „Cu această ocazia doresc să 
vă reamintesc faptul că în urmă cu 2-3 săptămâni, la propunerea Comisiei de 
specialitate de urbanism, primăria ar fi trebuit să înfiinţeze un birou de specialitate, 
găsindu-se forma de organizare cea mai potrivită, care ar avea atribuţii privind 
elaborarea, supravegherea şi controlul proiectelor de investiţii, de construcţii. În 
cadrul acelei şedinţe a Comisiei de urbanism s-a relatat că defapt proiectele de 
hotărâri care ajung în faţa consiliului, din punct de vedere de specialitate nu sunt 
examinate, din punct de vedere urbanistic nu corespund. Acest fapt a fost constatat 
şi de către membrii comisiei de urbanism. Am rugămintea, dacă dintr-un motiv sau 
altul n-am observat înfiinţarea acestui birou, la următoarea modificare să avem în 
vedere şi acest lucru. Mulţumesc.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „În legătură cu cele 
relatate de dvs. consider inoportun înfiinţarea unui asemenea birou, să efectuăm 
angajări, să plătim aceşti oameni. Practic, ar fi suficient constituirea unei comisii, 
care să nu desfăşoare o activitate de 8 ore pe zi. Dacă la câte o persoană din 3-4 
birouri se încredinţează această activitate n-ar trebui să înfiinţăm o nouă structură, 
un nou birou, nu trebuie să angajăm 3-4 persoane. Din acest motiv n-o să se 
înfiinţeze niciodată un asemena birou. Persoanelor respective li se vor atribui 
aceste competenţe şi vom înfiinţa comisia respectivă.” 

Domnul consilier Ivan Niculae Gheorghe (lb. r.): „Mulţumesc. Mă simt 
obligat să răspund domnului primar. Eu nu am spus că sunt împotriva ca să se 
perfecţioneze sau să înveţe. Eu, care jumătate de viaţă am petrecut învăţând şi 
învăţând pe alţii, sunt om fanatic al învăţăturii, am spus că postul nu este 
obligatoriu să se transforme ţinând cont de treaba asta. Dau un exemplu: un 
muncitor, auxiliar undeva îşi termină facultatea, înseamnă că postul ăla de zidar, 
tâmplar sau şofer îl transformăm întrun post de studii superioare? Eu asta am 
spus.Vă rog, deci asta fost şi nu faptul că, să nu înveţe.” 
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Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Deci, am înţeles. 
Vreau să spun că nu se întâmplă acest lucru la toţi cei care termină studiile, dar 
sunt unii în cazul cărora se aplică acest lucru. Mulţumesc.” 

Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb. r.) „Vreau să completez ce a spus 
domnul Ferencz. Şi eu am fost unul care am spus treaba asta, noi n-am cerut să 
facem încă un birou în plus. Nu! A fost vorba de a constitui o comisie prin care să 
treacă aceste documentaţii, nu să plătim nişte oameni în plus, ci o comisie, care 
există şi la nivelul Consiliului Judeţean, care verifică aceste documentaţii, 
revizuiesc în mod adecvat şi atunci sigur avem garanţie.Vă mulţumesc.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb. r.) „Mulţumesc, îmi 
pare rău că nu este aici doamna Sztakics, pentru că văd că e în subordinea domniei 
sale. Sper că ştiţi bine despre ce este vorba. Un nou compartiment a Oficiilor de 
Organizare şi Coordonare a Evenimentelor Culturale, cele 3 posturi noi. După cum 
am verificat aici în centralizator spune: unde se detaşează dintr-un alt serviciu sau 
nu. Aici văd că nu este precizat aşa ceva. Deci, practic sunt 3 posturi noi: acel 
oficiu, impresar artistic şi casier. Două întrebări am. Odată, dacă o să existe 
concursuri pentru aceste 3 locuri, şi în al doilea rând, cum s-a gândit să existe un 
singur casier dacă vreţi să se ocupe de 3 instituţii culturale.Mulţumesc.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Nu ştiu care este 
problema. Problema până acum era, că a existat 5 casiere în loc de una, pentru că 
una e suficient să adune banii şi să-i depună la bancă. Deci, nu văd de ce trebuie să 
susţinem 3, 5, 7 casiere pentru această activitate. În ceea ce priveşte transferul, aici 
din câte îmi aduc eu aminte, am avut o discuţie cu cei de la Teatrul „Tamási Áron” 
şi cu cei de la Ansamblul „Háromszék” de a prelua câte un om de la ei în acest 
birou, iar al treilea post se va scoate la concurs. Aşa îmi aduc eu aminte, dar cu 
siguranţă doamna viceprimar Sztakics ştie mai bine acest lucru. Eu aşa îmi aduc 
aminte că de la acele două instituţii se desfiinţează aceste posturi şi vor veni la 
acest birou. După aceea se va mai scoate la concurs postul care a rămas, 
mulţumesc.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb. r.) „Sunt de acord cu 
ce aţi spus, dar ce se întâmplă cu posturile de la Teatrul „Andrei Mureşanu”? Şi ele 
vor fi desfiinţate după cum înţeleg.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS (lb. r.) „Noi nu am desfiinţat 
nici un post la nimeni, fiecare instituţie propune organigrama instituţiei respective. 
Şi la acele două instituţii pe care le-am amintit existau mai multe persoane care se 
ocupau cu aceste activităţi, probabil că va mai rămâne câte unu, deci este problema 
lor. Noi practic ajutăm să se desfiinţeze anumite posturi. Deci deciziile sunt luate 
de instituţiile respective, este problema lor. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumim, dacă 
aveţi întrebări, păreri? Dacă nu, rog să votaţi. 

Se votează cu 18 voturi pentru, un consilier nu a votat (doamna Keresztély 
Irma a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 139/2009  

S-a adoptat şi această hotărâre, urmează PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: 
privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. Urban – Locato 
S.R.L., prezintă domnul consilier Bujdosó Albert – Zsolt.” 
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Domnul consilier BUJDOSÓ ALBERT – ZSOLT: (lb. m.) “Prezentul proiect 
de hotărâre s-a elaborat ca urmare a desfiinţării ori înfiinţării unor puncte de lucru. 
Din păcate, prin Actul constitutiv anterior administratorului societăţii nu i s-a 
acordat această competenţă, ca urmare Actul constitutiv se modifică în acest sens. 
Un alt aspect este acela că domnul primar se încredinţează cu semnarea 
contractului individual de muncă al administratorului societăţii.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc. 
Comisia juridică avizează favorabil acest proiect, totdată propune modificarea alin. 
(3) al art. 1, în sensul introducerii cuvântului ”brut”. Dacă aveţi alte propuneri? 
Domnul Şerban aveţi cuvântul.” 

Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb. r.) „Noi am discutat în Comisia 
economică problema. Eu vreau să propun ca pentru şedinţa viitoare, care va fi 
extraordinară, pentru a da un ajutor societăţii, propun ca şi aici să avem acei 
reprezentanţi, mandatari ai Adunării Generale a Acţionarilor. Având în vedere că 
dânsul este singur şi atunci când facem pentru S.C. Multi-Trans S.A. să facem şi 
pentru această societate, dacă este posibil. Mulţumesc”. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc. 
Nefiind alte întrebări, propuneri supun la vot propunerea comisiei juridice privind 
introducerea expresiei „brut”. 

Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere (domnu consilier Bujdosó 
Albert – Zsolt) 

Să trecem la votarea proiectului de hotărâre : 
Se votează cu 19 voturi pentru, unanimitate HOTĂRÂREA nr. 140/2009. 
PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: privind prelungirea contractului de 

concesiune nr. 581/2005 încheiat cu dr. Varga Terézia, prezintă domnul primar, 
Antal Árpád – András. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „Mulţumesc, acest 
cabinet medical ocupă o suprafaţă de 26,65 mp, iar termenul prelungirii 
contractului de concesiune reprezintă un an.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Dacă aveţi 
întrebări? Domnul Nemes aveţi cuvântul.” 

Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb. m.) „Având în vedere că acest proiect 
vizează activitatea unei colege, doresc să aflu în ce stadiu se află proiectul referitor 
la vânzarea cabinetelor medicale?” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „S-a trecut la 
dezmembrarea, la înscrierea acestora în cartea funciară, precum şi la evaluarea 
terenurilor. În cazurile unde era posibil am făcut şi evaluarea, la cei care n-am 
reuşit să efectuăm această operaţiune, ulterior discuţiilor purtate cu dânşii, am 
indicat luna iulie când vom putea trece la înscrierea CF a fiecărui teren aparte, 
avînd în vedere că dorim să vindem terenurile, este neapărat necesară această 
operaţiune. Deci, progresează şi acest proces. Totodată vă fac cunoscut faptul, că 
am început renovarea clădirii cabinetelor medicale situate pe str. Oltului, deci 
avem în viziune atât cabinetele medicale, cât şi medicii de familie. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Iarăşi cu 
întârziere vă aduc la cunoştinţă că, comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au acordat 
aviz favorabil prezentului proiect. Dacă nu mai sunt intervenţii să trecem la votare. 
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Se votează cu 19 voturi pentru, unanimitate, HOTĂRÂREA nr. 141/2009  
Punctul VI s-a retras, urmează PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: privind 
aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal 
„Parc Industrial Câmpul Frumos”, prezintă domnul primar Antal Árpád – 
András,.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Deci, proiectele de 
hotărâri de la punctul VII până la punctul XI, se referă la întocmirea şi acceptarea 
unor planuri urbanistice zonale. Unele dintre acestea sunt dacă vreţi fructul 
mentalităţii intreprinzătoare pe care Primăria în ultimul an a avut-o şi iată chiar şi 
în această situaţie de criză economică şi financiară sunt intreprinzători din Uniunea 
Europeană, care vor să vină în Sfântu Gheorghe. Pentru unii dintre ei ne-am luptat 
cu Braşovul, deci este una care a vrut iniţial să meargă la Braşov şi practic am 
reuşit să o convingem prin atitudinea care am avut faţă de aceşti intreprinzători să 
aleagă Sfântu Gheorghe în loc de Braşov. Cred că este un lucru bun. Vor fi noi 
locuri de muncă, ceea ce va însemna o dezvoltare pentru oraş. Nu în ultimul rând, 
două dintre aceste proiecte, respectiv cea care se referă la zona rezidenţială şi 
servicii str. Ciucului şi cele trei din zona Câmpului Frumos vor rezolva o 
problemă, care ţine şi de aspectul oraşului în momentul în care intrăm în 
municipiul Sfântu Gheorghe. Deci, este vorba de proiecte mari în care se împarte 
mai multe zeci de hectare. Deci, în momentul în care se vor finaliza aceste 
investiţii, oraşul nostru, când vine cineva dinspre Tuşnad, Miercurea Ciuc va avea 
un aspect mai civilizat şi european. La fel, dacă vine cineva din direcţia Covasna, 
Târgu Secuiesc spre Sfântu Gheorghe se va întâlni cu nişte imobile care sunt 
civilizate, care dau un aspect european pentru municipiul Sfântu Gheorghe. 
Proiectul de hotărâre de la punctul VII se referă la aprobarea avizului de 
oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parc Industrial Câmpul 
Frumos. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Comisia de 
urbanism şi cea juridică au acordat aviz favorabil proiectului. Aveţi întrebări? 
Doamna Pârvan.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb. r.) „Mulţumesc, mă bucur că se 
deschide o serie de centre comerciale în oraşul nostru, dar ştiu şi mă tot uit ca şi 
gospodină, din când în când trebuie să intru în magazinele acestea mari şi să fac 
cumpărăturile. Stau în faţa magazinului SPAR, care cred că mai are puţin şi va da 
faliment. Ieri de exemplu, la ora 17,30 erau două persoane în magazinul ăla. Eu şi 
încă cineva, puteam să dansăm. Sigur, dacă iei aşa, putem să deschidem şi 
KAUFLAND. Acolo scriam pe hârtie: TRIDENT, BILLA, PROFI, SPAR şi care 
mai sunt. Ce eficienţe au magazinele, dacă unul se deschide, două se închid? 
Logica mea nu răspunde la această întrebare. În acelaşi timp am vorbit foarte mult 
cu cetăţenii din Simeria. În legislatura trecută s-a hotărât ca în Simeria să nu 
deschidem un super-market, pentru că populaţia e bătrână, sunt pensionari, aceştia 
n-au bani. Din pensie nu se poate deţine un magazin. Totuşi am avut o discuţie cu 
cineva şi mi-a confirmat că s-ar simţi nevoia de un super-market şi în cartierul 
Simeria, pentru locuitorii de acolo. Noi tot ce facem? Construim prin prisma 
imaginii. E problemă cu imaginea, să se vadă cel care vine de acolo, de acolo. 
Deci, v-am spus, eu îndrăznesc să cred că SPAR-ul nu va rezista până în toamnă şi 
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va fi al doilea magazin care o să dea faliment. În spate acolo e spadeghie (un 
imobil gol) pe care îl văd în fiecare zi pentru că e sub balconul meu, pe care nu îl 
mişcă nimica. Acolo cred că sunt nişte bani spălaţi, nu ştiu ce o fi acolo. Au distrus 
parcul acela, o să ridic problema din nou la Diverse. Se deschid magazinele pe 
malul Oltului, pe malul stâng. Vă rog să ne explicaţi şi nouă logica acestor 
magazine, care se deschid şi se închid. Eu una zău nu pricep. În afară de problema 
de imagine, eu nu înţeleg. PLUS-ul la fel, merge prost. Dacă merge ceva, cred că e 
BILLA. La TRIDENT, vă spun eu ce fac şi ar fi bine să vedeţi şi dumneavoastră ce 
fac acolo în practică, cum spală mezelurile şi fac tot feluri de lucruri, iar noi ne 
ducem şi le cumpărăm. Dar deschidem alt magazin. Nu ştiu, poate mă puteţi 
lumina. Poate mă puteţi lumina, mulţumesc.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Poate o să vă 
dezamăgesc doamna Pârvan, dar eu nu fac controlul tehnic în ceea ce priveşte 
calitatea unor produse care se vând la aceste magazine. Iar ceea ce priveşte aceste 
investiţii, atâta timp cât acestea concesionează terenurile de la Primărie şi 
achiziţionează, plătesc pentru primărie pentru autorizaţie de construcţie, plătesc 
pentru firme locale să construiască aceste centre, angajează oameni după care 
plătesc impozite, nu vă supăraţi, nu este problema mea, dacă merge bine sau merge 
prost afacerea lor. Credeţi-mă că sunt convins că ei fac studii suficiente înainte să 
ia decizia de a investi într-un oraş. Dacă cineva a decis să vină în acest oraş, cu 
siguranţă a făcut acele calcule, iar atât timp cât oraşul va avea de câştigat, pentru că 
vor fi totuşi câteva locuri de muncă, pentru că acestea vor plăti impozite pentru 
municipiul Sfântu Gheorghe, nu în ultimul rând, această concurenţă cred eu, duce 
la scăderea preţurilor, din care vor câştiga oamenii din Sfântu Gheorghe. Nu ştiu de 
ce ar trebui să ne deranjeze pe noi acest lucru? Când mă duc în Germania văd că 
magazinele sunt unule lângă celălalte şi sunt frumoase. Vreau să fie şi în Sfântu 
Gheorghe. Prefer să fie un salon auto, chiar dacă nu se vinde nici un BMW aici în 
Sfântu Gheorghe, eu aş dori să fie un salon de BMW, o spun sincer, să plătescă 
impozit şi să dea de lucru pentru cinci oameni.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Nefiind alte 
întrebări, propuneri supun la vot proiectul de hotărâre. 

Se votează cu 19 voturi pentru, unanimitate, HOTĂRÂREA nr. 142/2009  
PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea avizului de 

opornitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de producţie Câmpul 
Frumos II. va fi prezentat de către domnul primar Antal Árpád – András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „ Mulţumesc, deci la 
punctul opt vorbim despre o investiţie a unei societăţi, care anul trecut a avut o 
cifră de afaceri de 7 miliarde de Euro. Deci, este vorba despre o societate extrem 
de serioasă şi chiar mă bucur foarte mult că au ales până la urmă să vină la Sfântu 
Gheorghe. Mă bucur foarte mult, doresc să dea drumul chiar din primăvara anului 
viitor la producţie. Deci, intenţionează să construiească foarte rapid această fabrică, 
şi practic în primăvara anului viitor deja doresc să intre în producţie, deoarece au 
contracte foarte mari încheiate şi doresc să fabrice chiar în municipiul Sfântu 
Gheorghe. Vă mulţumesc.” 
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Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Aveţi întrebări, 
interpelări? Comisia nr. 2 a avizat favorabil acest proiect. Dacă nu aveţi, trecem la 
votare. Se votează cu 19 voturi pentru, unanimitate, HOTĂRÂREA nr. 143/2009  

PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: privind aprobarea avizului de 
oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială şi 
servicii str. Ciucului”, prezintă domnul primar Antal Árpád – András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Deci, este vorba 
despre un teren mai mare de 10 hectare, din direcţia Miercurea Ciuc, deci practic 
de la Pârâul Arcuşului până la str. Arcuşului. Vorbim şi despre un parc rezidenţial 
aici şi vorbim şi despre aceste centre comerciale, dar din acest curs face parte şi 
terenul, care aparţine de municipiul Sfântu Gheorghe şi pe care dorim să construim 
noua sală de sport al oraşului. Deci, dacă se face acestă investiţie, chiar cred că 
vom putea muta tăbliţa cu indicatorul „Sfântu Gheorghe” la Pârâul Arcuş, să se 
vadă că de acolo începe oraşul nostru. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Comisia de 
urbanism îşi acordă avizul favorabil, Comisia juridică acordă aviz favorabil cu 
menţiunea, că omnud. consilier Ivan Niculae Gheorghe s-a abţinut de la vot. 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Aş 
vrea totuşi să încep cu o laudă la adresa Primăriei, a domnului primar sau cine s-a 
ocupat de treaba asta, consider că această iniţiativă de dezvoltare urbanistică este 
bună pentru noi şi consider că este legală şi morală. Legea permite şi poate cere, ca 
administraţiile locale să opţioneze pentru binele cetăţenilor, pentru dezvoltarea din 
toate planurile a municipiului. Nemulţumirea mea legată de aceasta este că 
materialele prezentate sunt un pic eliptice. Înţeleg domnul primar că este o 
suprafaţă de 330.000 m2 de 33 de hectare. În această suprafaţă se face o extindere a 
extravilanului de 22 de hectare, lucru pe care în material nu l-am văzut, ci în anexa 
dintr-o planşă care mi-a fost prezentată ulterior. Nu m-aş fi legat de această treabă, 
dacă 29 de cetăţeni din municipiul Sfântu Gheorghe n-ar fi cerut un aviz de 
oportunitate pe strada, prelungirea Ţigaretei, prin care se impunea până în 3 
hectare ca să fie intrat în intravilan. Deci acolo sunt până în 3 hectare 29 de 
persoane şi astea sunt 22 de hectare şi se trimite un răspuns referitor la cererea 
înregistrată: „vă facem cunoscut că la elaborarea Planului Urbanistic General se va 
avea în vedere posibilitatea de a introduce terenul aflat în proprietatea 
dumneavoastră situat în prelungirea străzii Ţigaretei în intravilanul municipiului 
Sfântu Gheorghe.” Deci acolo pentru 3 hectare care erau 29 de proprietari nu se 
putea extinde intravilanul, dar aici cu 22 de hectare da. Domnul primar eu zic că nu 
ar trebui să avem situaţii privilegiate. Când am întrebat la Biroul de urbanism mi s-
a spus de acum încolo orice PUZ, salut! până când va fi Plan Urbanistic General. 
De aceea am ridicat această problemă nu o să rezolvaţi dumneavoastră sau 
consiliul pentru că calea de rezolvare nu este aici. Numai a fost pur şi simplu o 
informare, care am considerat că trebuie să informez consilierii despre această 
tratare diferenţiată a unor cetăţeni tot legat de municipiul Sfântu Gheorghe. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul 
primar.” 
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 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, dacă ar fi după 
mine domnul Ivan eu aş extinde intravilanul până la infinit. Cu cât avem intravilan 
mai mare cu atât impozitele sunt mai mari şi veniturile Primăriei sunt mai mari, 
însă există o lege, care spune că prin modificarea PUZ-lui se poate extinde 
intravilanul cu maximum 20 %. În momentul în care un om decide de a extinde 
acest intravilan cu 20 %, trebuie să facem nişte priorităţi. Ce este mai important 
pentru municipiul Sfântu Gheorghe, să extindem intravilanul şi să avem o 
investiţie care este majoră sau extindem şi nu ştim ce se va întâmpla. Deci încă o 
dată, eu aş vrea, şi probabil că se va extinde intravilanul şi pe strada Ţigaretei, deci 
nu este nici o problemă. Însă trebuie să facem priorităţile pentru că 20 % e 20%. O 
să vină şi din Bucureşti, o să bage calculatorul, o să verifice şi dacă e mai mare 
decât 21%, s-ar putea să retragem întreg PUZ-ul şi atunci n-am făcut nimic. Deci 
în momentul în care faci un PUZ nou, legea spune că poţi extinde intravilanul cu 
maximum 20%. Asta înseamnă să ai nişte decizii, fie ele populare sau nepopulare, 
dar trebuie să vedem interesul major al oraşului, când iei asemenea decizii. Deci 
încă o dată vă spun că nu este respins ceea ce aţi spus dumneavoastră în cazurile 
care sunt prezentate astăzi spre aprobare, discutăm despre proiecte, care cred eu, că 
sunt extrem de importante pentru oraş. Iar dacă eu aş fi trimis o scrisoare de acest 
gen investitorului austriac sau celui din Marea Britanie, cu siguranşă s-ar fi dus 
altundeva şi ar fi uitat de municipiul Sfântu Gheorghe. Deci prin asta se explică 
faptul că există anumite cazuri care se rezolvă mai repede şi altele care sunt 
amânate pentru că decizia finală vom putea să o luăm în momentul în care votăm 
PUZ-ul nou şi vom vedea că exact aceste 20% de extindere a intravilanului unde se 
poate realiza. Deci credeţi-mă eu am stat şi am cugetat destul de mult, înainte să 
iau această decizie, şi cred că decizia este în interesul oraşului. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb.r.) „Foarte pe scurt, 
nu sunt mulţumit şi nu m-a lămurit răspunsul domnului primar. De aia am 
intervenit la partea de Câmpul Frumos pentru că acolo mi s-a părut că într-adevăr 
este ceea ce se justifică, dar în partea aceasta unde a treia parte este Primăria şi 2/3 
sunt particulari, mie mi se pare că atunci se discriminează şi se privilegiază cineva 
faţă de altcineva. Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.r.) „Deci încă o dată, aceşti 
particulari vor plăti nişte impozite enorme pentru noi şi să nu o comparăm cu o 
investiţie comercială cu o casă de locuit. Deci vor plăti impozite şi eu vreau să 
intre impozite. Nu vă supăraţi pentru că dacă se plăteşte acest impozit, atunci vom 
putea să cheltuim aceşti bani pentru dezvoltarea oraşului. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Dacă nu sunt alte observaţii, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 144/2009, mulţumesc.  

Urmează PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: privind aprobarea avizului de 
oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial str. 
Lunca Oltului”, prezintă domnul primar Antal Árpád András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc, deci 
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vorbim despre o investiţie a lanţului de magazine KAUFLAND. Dânşii doresc să 
construiească un magazin de 6000 de m2 de peste 5000 m2. Am două argumente cu 
care doresc să susţin acest proiect. Unul este faptul că în acest moment terenurile, 
că au fost mai mulţi proprietari acolo, sunt neîngrijite şi strică aspectul oraşului. Al 
doilea argument este faptul că chiar vis-a-vis de acest teren există un teren în 
proprietatea S.C. Multi-Trans, care va deveni evident mult mai valoros dacă se face 
această investiţie. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Comisia nr. 2 a avizat favorabil proiectul. Comisia juridică a avizat favorabil cu 
observaţia că domnul consilier Gazda a votat împotrivă. Dacă aveţi observaţii, 
întrebări? Domnul consilier Kovács István.”  

Domnul consiler KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Mai înainte, putem spune că 
prin întrebarea doamnei Pârvan s-a pus problema şi aproape am epuizat această 
temă. Domnul primar a dat şi răspunsul. Deci din punctul de vedere al oraşului este 
bine să avem contribuabili cu venit financiar mai mare şi este problema lor că cum 
vor supraveţui concurenţei. Sigur ei au făcut studiu de impact din punctul de 
vedere a lor, dar eu aş ruga pe colegii consilieri şi pe domnul primar ca să 
întocmim noi un studiu de impact din punctul nostru de vedere, să analizăm 
influenţa acestui fenomen asupra oraşului. Sunt situaţii care în termen scurt par a 
aduce mai multe impozite, dar în termen lung opresc fenomene cum ar fi: 
desfiinţarea unor producători locali, sau magazine şi aşa mai departe. Deci acesta e 
un fenomen mai complex, doar la prima vedere se pare că vom beneficia de mai 
multe impozite pe termen lung. De aceea m-am gândit că ar trebui să dezbatem mai 
bine din punctul nostru de vedere. Deci nu numai să avansăm la chemările 
globalizaţiei ci să înaintăm proactiv. Cu atât mai mult că am susţinut un patriotism 
economic. Ştiu că nu poţi să te opui globalizaţiei, dar sunt mijloace prin care poţi 
să obţii foloase cât mai mari. Dacă nu consiliul atunci cine ar putea influenţa aceste 
fenomene. Eu vă încurajez să înaintăm un astfel de studiu, rog şi pe domnul primar 
ca specialist în sociologie să înainteze pentru că eu simt lipsa acestui studiu de 
impact. Dacă vin să vină, e treaba lor, dar ce o să se întâmple cu aceste fenomene 
pe care le generează, deja e treaba noastră. Această problemă deja s-a pus în 
cartierul Simeria în cazul construirii complexului comercial pe care deja l-a 
pomenit şi doamna consilier Pârvan. Şi poate numai din conservatism dar locuitorii 
au refuzat înfiinţarea complexului. Şi în cazul acela s-a simţit că unii comercianţi 
au ajuns întro situaţie grea. E clar că nu plătesc impozite fiindcă cele mai multe 
firme comerciale aparţinătoare unor reţele globale plătesc numai impozitul pe 
teren. Nu ştiu cum e exact, dar ştiu că sunt unele firme care în primul rând sunt 
legate de centru. Sau nu? La această întrebare doresc să primesc răspuns.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb.m.) „Eu cred că aceste 
complexe în primul rând vor reţine acei locuitori a oraşului care s-au obişnuit să-şi 
facă cumpărăturile în Braşov. La această problemă mai puţin decât la celelalte e 
clar că în primul rând vor concura cu complexurile din Braşov. Nu spun că nu are 
efect asupra comercianţilor locali. În cazul Pieţei Dolarului când nu am fost sigur 
că e bine pentru locuitorii oraşului, când am enumerat argumentele pro şi contra 
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am decis să aleagă locuitorii oraşului. Acum în Lunca Oltului nu putem lăsa la 
decizia locuitorilor, pentru că sunt sigur că nu ar fi reprezentativ pe oraş dacă am 
întreba locuitorii de pe strada Lunca Oltului şi Kökényes. Cu atât mai mult că 
strada Lunca Oltului momentan are funcţia de drum de ocolire. Deci practic acest 
complex ar deservi în primul rând locuitorii comunelor din aproprierea oraşului. 
Repet, este o mică pierdere pentru oraş privind comercianţii locali. Ceea ce 
priveşte impozitarea, luând în considerare Codul Fiscal indiferent că este sau nu o 
societate din Sfântu Gheorghe practic impozitul pe profit ajunge în Bucureşti. 
Numai că impozitul pe venit poate fi urmărit la Finaţe Publice, deci se ştie suma pe 
care o trimite judeţul Covasna pentru Bucureşti. Ceea ce rămâne aici e 47% din 
impozitul pe venit în Sfântu Gheorghe. Deci în momentul în care el angajează aici 
5 persoane 47% din impozitul pe venit a acelor persoane revin consiliului local, 
13% consiliului judeţean. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul consilier 
Guruianu.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb.r.) „Mulţumesc. 2 
minute, să vă spun câteva vorbe despre acest subiect. Eu nu cred că la 80%, eu cred 
că 100% e benefică o asemenea investiţie şi de abordare. Vă spun că în anii 90 
exista un primar în Brăila de pe timpul comunismului, care până n-a dispărut din 
Primărie a făcut o chestiune încredibilă. Cam ceea ce aţi spus dumneavoastră, nu 
vă acuz de nimic, Doamne fereşte, ştiu că nu aveţi astfel de interes, dar dânsul nu a 
aprobat nici o investiţie de la Bucureşti sau din orice altă parte. A dezvoltat o masă 
locală pe economie subterană, fabuloasă. A reuşit să creeze în Brăila cuiburi 
absolut infecte de oameni. Acei oameni practic ar fi spus în faţă că nu ai nici o 
şansă să intri în Brăila cu o investiţie puternică. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat de o 
vreme, de câţiva ani. În 1999-2000 a început cât de cât să intre câte ceva acolo. 
Brăila o duce foarte rău din acest punct de vedere comparativ cu Galaţiul, deşi era 
în faţa lui cu mult în timpul comunismului. Mă refer la faptul că în Galaţi existau 
mult mai mulţi muncitori decât în Brăila. Asta spun doar în paranteză, ca să vă 
spun că genul acesta de multinaţională sau de valori care vin din altă parte cred că 
ne poate ridica tuturor calitatea vieţii ca să nu mai zic un aspect pe care poate nu-l 
sesizaţi, dar psihologii complifică extraordinar de mult normalitatea zonei şi faptul 
că în Covasna se fac afaceri foarte, foarte corecte, normale de către oameni foarte 
serioşi şi investitori care pot atrage alţi investitori după ei. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Dacă nu mai sunt 
intervenţii, rog să votăm proiectul de hotărâre. 

Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 145/2009, mulţumesc. 

PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: privind aprobarea avizului de 
oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare spaţii de 
prelucrare produse din carne, str. Borviz”, prezintă domnul primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Aici este vorba despre 
o schimbare a PUZ-ului în sensul că în locul de zonă rezidenţială să fie zonă 
rezidenţială şi de servicii. Oricum este o zonă rezidenţială şi de servicii, deci 
practic această modificare aduce actele mai aproape de realitate, pentru că şi în 
acest moment există acolo această activitate de servicii, există o brutărie ş.a.m.d. 
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deci prin această decizie aducem şi legislaţia mai aproape de realitate. Mulţumesc. 
(repetă şi în lb. m.) 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Avem aviz 
favorabil de la cele două comisii, de urbanistică şi juridică. Aveţi întrebări, 
intervenţii, dacă nu să votăm. (repetă şi în lb. m.) 

Se votează cu 19 voturi pentru, unanimitate, HOTĂRÂREA nr. 146/2009. 
PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: privind modificarea şi completarea 

HCL nr. 112/2000 cu privire la subvenţionarea cheltuielilor materiale de 
funcţionare la transportul urban de călători şi a abonamentelor de călătorie pe 
liniile de autobuz deservite de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.), „Mulţumesc este vorba 
despre un gest, dacă doriţi, din partea primăriei, din partea Consilului Local spre 
acei investitori care au creat locuri de muncă. În această perioadă grea, considerăm 
că este important pentru oraş şi pentru aceşti investitori să-i ajutăm să ţină cât mai 
mulţi oameni. Tocmai de aceea am găsit un criteriu obiectiv şi avem numărul 
angajaţilor care vor putea beneficia de 10, 20 sau 30% reducere în ceea ce priveşte 
cunatumul abonamentelor. Deci de la 50 la 200 de persoane 10%, de la 200-500 – 
20%, iar pentru societăţile care au 501 de persoane sau mai mulţi angajaţi, această 
reducere atinge 30%. Vă rog să susţineţi acest proiect şi sper că vom putea reveni 
cât mai curând în speranţa că şi economia ţării şi a oraşului se va schimba şi putem 
anula această hotărâre şi să renunţăm la acest gest către aceşti investitori. 
Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Comisia 
economică şi juridică a avizat favorabil. Alte intervenţii? Domnul Fazakas!” 

Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL: (lb. r.) „Societatea noastră cred că a 
fost printre primele care a solicitat primăriei acest lucru. Dacă o să-l votaţi o să vă 
mulţumesc în numele angajaţilor. Pentru ei contează şi 50 de lei pe care trebuie să-i 
plătească pentru un transport, ca să meargă la locul de muncă, ca să muncească 
aceşti oameni. Completez o frază ce spuneam la începutul şedinţei domnului 
primar. Societatea noastră are un număr de 575 de angajaţi în Sfântu Gheorghe 
pentru că avem punct de lucru şi la Târgu Secuiesc unde lucrează 160 de angajaţi. 
Noi de 4 săptămâni suntem în căutare de muncitori care să lucreze, pentru că 
NISSAN, la care facem noi cabluri, a cerut ca la noi ori să se mărească capacitatea 
cu 25 % ori se retrage, noi am zis că o să mărim capacitatea. Noi avem nevoie de 
40 de muncitori în 2 săptămâni. Am spus de multe ori, eu nu înţeleg ce înseamnă 
şomaj, dacă o să votaţi DA o să vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Mulţumesc, 
domnul Ivan!” 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb. r.) „Problema pe care 
vreau să o spun este că şi eu consider bun ceea ce facem. În acelaşi timp aş 
propune, ca în activităţile noastre sau în dirijarea programelor noastre să stimulăm 
transportul în comun. Să meargă autobuzul cu 10, 20 de persoane şi nu 20 de 
maşini mici prin oraş, să consume benzină şi să facă smog ş.a.m.d. Părearea mea 
este că transportul în comun este foarte bun întro localitate şi noi trebuie să facem 
ceva să-l dezvoltăm. Eu am să votez pentru. Mulţumesc.” 
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Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.), „Domnul 
consilier Kató Béla!” 

Domnul consilier KATÓ BÉLA: (lb. r.) „Mulţumesc. Eu în calitatea mea de 
preşedinte al Comisiei economice, vreau să vă informez că aceste sume înseamnă 
un venit în minus pentru S.C. MULTI-TRANS S.A. Deci să vă aduce-ţi aminte de 
acest vot atunci când Multi-Trans-ul va veni şi va cere suplimentarea subvenţiei. 
Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.), „Alte luări de 
cuvânt? Domnul Kovács!” 

Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb. r.) „Firma respectivă la care 
lucrează domnul Fazakas, suportă 50% din cheltuielile de transport ale angajaţilor. 
Şi cu ce noi venim; nu firma respectivă va beneficia de aceasta ci angajaţii. 
Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Domnul 
Fazakas!” 

Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL: (lb. r.) „Vreau să completez că 
aceşti oameni cumpără fiecare abonament, v-aţi referit la cât pierde sau nu pierde 
Multi-Trans-ul, deci sunt bani puşi la începutul lunii şi nu fac blat. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.), „Nefiind alte 
luări de cuvânt să votăm despre acest proiect de hotărâre. 

Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 147/2009. 

(lb. m.) Următoarele 4 proiecte de hotărâre au fost retrase, PUNCTUL XVII 
de pe Ordinea de zi: privind aprobarea retragerii Municipiului Sfântu Gheorghe din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem 
Integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, (lb.r.), 
prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.), „Mulţumesc. Este 
vorba despre o decizie în ceea ce priveşte implementarea proiectului „Sistem 
Integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, era un 
program regional, însă cei din Harghita s-au mişcat mai încet şi din această cauză 
cele două judeţe au decis să meargă separat şi evident, această asociaţie de 
dezvoltare intercomunitară nu mai are rostul în această formă. (lb.m.). 
Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.), „Comisia 
economică şi juridică a avizat favorabil.(repetă şi în lb. r.) Alte intervenţii, 
întrebări? Întru-cât nu sunt, vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (domnul Szentes 
Ádám şi domnul Gazda Zoltán au lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 148/2009.  

Urmează PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: privind desemnarea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2009, prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.), „Se alege preşedintele 
de şedinţă pentru luna iulie, domnul consilier Mild Zoltán, în cazul lipsei dânsului 
domnul consilier Nemes Tibor; (repetă şi în lb. m.) mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Să votăm!” 
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Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot abţinere, 2 consilieri nu au votat au 
lipsit din sală (votare secretă), HOTĂRÂREA nr. 149/2009.  

PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: privind rectificarea bugetului Teatrului 
„Tamási Áron” pe anul 2009, prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Deci este vorba despre 
majorarea veniturilor proprii ale Teatrului „Tamási Áron” cu 295.500 de lei. 
Veniturile sunt repartizate astfel: 43.300 la cheltuieli de personal, 252.200 la 
cheltuieli de bunuri şi servicii. Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Avem aviz 
favorabil de la comisiile 1 şi 5, intervenţii? (repetă şi în lb. m.), (lb.m.) Întru-cât nu 
sunt să votăm despre acest proiect de hotărâre. 

Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (domnul Szentes 
Ádám şi domnul Gazda Zoltán au lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 150/2009.  

PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: privind modificarea şi completarea 
HCL nr. 6/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu 
Gheorghe” (lb.m. ), prezită domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Este vorba despre 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul de reabilitare a 
căminului „Zathureczky Berta” din Sfântu Gheorghe. Este vorba despre proiectul 
pe care îl vom depune la axa prioritară 3 domeniul major de intervenţie 3.2., 
valoarea investiţiei este de 3.452.700 lei. Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Comisia 1, 3, şi 
5 au avizat favorabil. Observaţia comisie nr. 3 a fost aceea că documentaţia este 
incompletă. Adăugări? Domnul Ferencz Csaba!” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb. r.) „Am făcut această completare 
pentru că nu ştiu exact care este situaţia, de ce s-a schimbat volumul de investiţii. 
Am aflat în ultimul moment de la un angajat dintrun birou. Mulţumesc.” (repetă şi 
în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.), „Alte luări de 
cuvânt, dacă nu sunt rog să votăm!” 

Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 151/2009.  

PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: privind modificarea şi completarea 
HCL nr. 33/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu 
Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, prezită domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Este practic vorba 
despre acelaşi proiect, modificările sunt la art. 2, respectiv la art. 3. la art. 2 apare 
valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă, respectiv TVA-ul, iar la art. 3 apare 
suma cu care municipiul Sfântu Gheorghe va trebui să-şi asigure aportul propriu, 
contribuţia proprie, care se ridică la suma de 58.612 lei,”(repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Comisia 1, 3, şi 
5 au avizat favorabil. Comisia nr. 3 are aceiaşi observaţie ca la cel de dinainte. 
Adăugări, observaţii, dacă nu sunt, rog să votăm. 
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Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 152/2009.  

PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: privind modificarea profilelor 
transversale în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Lotizare - Zona cu Livezi “, (lb. 
m.) prezintă domnul primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Deci este vorba despre 
modificarea PUZ-ului în sensul că drumul ar trebui să fie mai lat, se poate spune 
aşa, nu-i aşa? Această solicitare a venit din partea unor locuitori din municipiul 
nostru care au terenuri în acea zonă, este vorba despre 38 de localnici care au 
solicitat acest lucru. Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
comisia 1 şi 2 a avizat favorabil.(repetă şi în lb.r) (lb. r.) Păreri, întrebări? (lb. m.), 
rog să votăm. 

Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă ( Fazakas Mihaly) 1 consilier 
nu a votat (domnul Szentes Ádám a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 153/2009.  

PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: privind închirierea prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren de construcţii situat pe str. Stadionului fn., domeniu privat al 
municipiului Sfântu Gheorghe, prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „După cum puteţi 
observa există şi caietul de sarcini, respectiv metodologia regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui 
teren din strada Stadionului, fără număr. Mulţumesc.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Avem aviz 
favorabil din partea comisiilor 1 şi 5. (lb. m) Intervenţii?” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Deci ca să fie foarte 
clar despre ce este vorba. Este vorba despre terasa Pub-lui care nu se mai numeşte 
PUB, dar oricum se cunoaşte sub acest nume. Terasa „Cripta”, ca să ştie toată 
lumea despre ce e vorba.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Nefiind 
observaţii, rog să votăm. 

Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 154/2009.  

PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: privind modificarea H.C.L. nr. 89/2009 
privind aprobarea divizării S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Mulţumesc. Este vorba 
despre modificarea art. 11, care se referă la termenul pentru efectuarea 
vărsămintelor de către persoanelor juridice numerotate la art. 10, în sensul ca 
acesta să fie 26.07.2009. asta din cauza faptului că Târgu Secuiesc şi Covasna au 
plătit mai târziu contribuţia lor, deci practic au depăşit termenul care era prevăzut 
în actul iniţial.” (repetă şi în lb. m.). 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Comisiile 1 şi 5 
au avizat favorabil. (repetă în lb. r.), (lb.r.) Intervenţii aveţi?, (lb.m. ) să votăm 
despre acest proiect. 

Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat a lipsit din sală 
(domnul Szentes Ádám), HOTĂRÂREA nr. 155/2009.  
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PUNCTUL D8 de pe Ordinea de zi: privind aprobarea Actului Adiţional 
nr.1/2009 la Actul constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A. şi aprobarea Actului 
constitutiv actualizat al societăţii, prezintă domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Este necesară această 
modificare deoarece la Multi-Trans nu au fost recodificate obiectivele de activitate 
conform ordinului emis de Institutul Naţional de Statistică pentru actualizarea 
clasificării activităţilor economice. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Comisiile 1 şi 5 
au avizat favorabil. (repetă în lb. r.), (lb.r.) Intervenţii aveţi?, (lb.m. ) să votăm 
despre acest proiect. 

Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (domnul Szentes Ádám 
a lipsit din sală), HOTĂRÂREA nr. 156/2009.  

 
DIVERSE: 
În ordinea înscrierilor are cuvântul domnul consilier Nemes.” 
Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb. m.) „Mulţumesc pentru cuvânt, trei 

observaţii aş avea. Prima: omul cutreierând, pe ici pe colo pe jos, observă că pe B-
dul Grigore Bălan la blocul nr. 10 există a plăcuţă pe care scrie „B-dul 23 august, 
bl. 10. sc. C”. A doua: aş dori să întreb când vor începe audiţiile muzicale de 
duminică (repetă şi în lb.r.). A treia: blocul de fete al Intreprinderii Textila şi 
împrejurimile acestuia sunt întro stare deplorabilă, tufişurile, copacii din curte de 
ani de zile nu au fost toaletaţi, nu s-a tăiat măcar o creangă. Stânjeneşte trecătorii, 
circulaţia, e greu de circulat acolo. Bine că din fericire Grădinăria oraşului are grijă 
de arbuştii de pe trotuar. Cumva ar trebui să-i somăm, sau să-i amendăm dacă se 
poate. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul 
consilier Ferencz Csaba.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb. m.) „Eu aş avea o întrebare către 
domnul primar, mulţumesc pentru cuvânt. Atribuirea apartamentelor sociale s-a 
împotmolit undeva. Nici eu nu ştiu din păcate care este cauza, în comisie s-a ridicat 
problema, ce se întâmplă. Nu ştim.” (repetă şi în lb. r.) 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. m.) „Membrii comisiei 
sociale ar trebui să participe în comisia de atribuire. Eu nu sunt membru al 
acesteia. Dumneavoastră, voi sunteţi membri în comisia de atribuire.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb. m.) „După câte ştiu încă nu s-a 
infiinţat comisia de atribuire, după câte ştiu trebuie dispoziţie de primar pentru 
înfiinţarea acesteia, ca să-şi poată începe activitatea.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Doamna 
Pârvan.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Cred că domnul a spus 
aceiaşi problemă pe care o aveam şi eu la punctul 1, problema blocurilor din str. 
Mikes. A doua foarte mulţi vin şi întreabă când vor fi repartizate acele blocuri 
pentru că ei consideră sau cel puţin aşa interpretează că această tergiversare naşte 
loc la nu ştiu ce aranjamente. Cert e, chiar nu e adevărat, eu habar n-am dacă s-a 
mai discutat problema, ei au rămas acolo sub cheie. Problema ar fi, că luna iulie şi 
august este o lună de concediu şi pentru noi, nu ştiu cum va fi cu comisia aceasta. 
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V-aş ruga totuşi să ţineţi cont că avem în spate un an de activitate şi trebuie totuşi 
să ştergem un pic filmul, să dispărem undeva ca măcar psihic să putem să o luăm 
de la capăt. În momentul în care vă gândiţi să reluăm problema ar fi bine să fie 
prezenţi toţi membrii comisiei sociale. A doua problemă, nici nu ştiu cui să o 
adresez defapt. Se pare că şi eu am păţit-o la şcoală, nu se răspund la adrese în 
timpul acela de 30 de zile conform legii. Chiar m-am întâlnit pe stradă cu unul din 
preoţii Catedralei Ortodoxe şi m-a rugat să întreb ce este cu adresa pe care ei au 
trimis-o acum două luni şi ceva, referitoare la o susţinere financiară pentru 
repararea acoperişului catedralei. Măcar să se răspundă - nu se poate. Poate că 
doamna secretară ştie mai bine, domnul coleg Şerban de la Comisia de urbanism 
zice că nu ştie despre ce este vorba. A treia problemă şi ultima ar fi cea referitoare 
la părculeţul acela. A doua oară ridic problema, părculeţul din spatele SPAR-ului şi 
a clădirii aceleia din spatele SPAR-ului, de ce este finisată şi nedeschisă, ce va fi 
acolo? Părculeţul acela se va mai reabilita vreodată? Ieri am mers în celălalt parc, 
în cealaltă parte, care este utilat pentru copii foarte frumos, faţă de parcul acesta 
care arată cum arată. Oamenii de acolo, de la blocul 3, spun că o să cheme PRO 
TV-ul. PRO TV-ul nu spune mare lucru că până la urmă nu PRO TV-ul rezolvă 
problema. Există o soluţie pentru părculeţul acela? Arătă deplorabil, Comisia de 
urbanism dacă poate să se deplaseze acolo şi să vadă. Oamenii vor să ştie, nu eu, ce 
se întâmplă cu clădirea aceia din spatele SPAR-ului, ce destinaţie va primi, ce este 
închis aşa, ce se întămplă acolo? Toată lumea e foarte curioasă şi poate că 
dumneavoastră ne lămuriţi. Vă mulţumim.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Încep prin a răspunde 
la întrebarea a doua. Deci eu nu am văzut nici o adresă din partea Bisericii 
Ortodoxe şi nici doamna secretară. Deci eu vă rog să-mi daţi numărul de 
înregistrare, nu avem obişnuinţa de a nu răspunde la adrese. Deci nu a ajuns la nici 
o comisie, nici la doamna secretar, nici la mine nu a ajuns. În ceea ce priveşte 
prima întrebare , după cum ştiţi cei de la social s-au apucat să verifice acele dosare. 
După cum ştiţi a apărut şi în presă, deci practic această comisie, eu mâine 
dimineaţă o să emit dispoziţie de primar în ceea ce priveşte comisia de 21 de 
membri ca să fie şi asta în regulă. Deci ceea ce ar trebui să facă acei 21 de membrii 
ar fi să verifice măcar fiecare al treilea dosar şi dacă numărul punctelor este corect, 
atunci putem presupune că totul este bun. Dar dacă găsim unul care nu e corect, 
atunci trebuie luat fiecare dosar unul câte unul şi repunctat. Mă adresez 
preşedintelui comisiei sociale şi îl rog ca începând de săptămâna viitoare să se 
ocupe şi comisia de această problemă. Să vedem ce facem cu dosarele care sunt 
acolo. În mod normal întro săptămână ar trebui să terminăm cu această problemă, 
în ceea ce priveşte clădirea aceia eu vă spun sincer nu ştiu despre ce vorbiţi, ce 
clădire este închisă. Acolo este o investiţie privată, e spaţiu privat, o să verific 
autorizaţia de construire. În legătură cu părculeţul, eu v-am mai spus, acolo se va 
face un singur părculeţ, un singur loc de joacă pentru că pe vremea anilor '70 erau 
acolo 3 locuri de joacă. Între timp numărul copiilor a scăzut, numărul 
autovehiculelor a crescut, trebuie să găsim un compromis între locurile de joacă şi 
parcări. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
(lb.r.) domnul Ivan.” 
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Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE: (lb. r.) „Mulţumesc. 
Multe dintre problemele pe care am vrut să le ridic au fost atinse deja şi s-au 
clarificat. O să fiu foarte scurt. Sunt dator domnului primar cu o precizare, şi 
anume că aprecierea şefilor de compartimente este menirea şefului lor. Deci şi 
dumnealui are de făcut câteva aprecieri din acestea.A doua problemă că mâine sunt 
nişte manifestări organizate de „Ziua Drapelului Naţional” şi poate participăm şi 
noi. A treia problemă este ca să zic în aceste săptămâni vor fi „Zilele localităţii 
Chilieni” şi cred eu am putea şi noi să participăm, ţinând cont de sufletul şi 
pasiunea şi multa muncă pe care doamna Török Aurica a depus-o pentru 
organizarea pe plan local. Ultima problemă este să vă doresc un sfârşit de 
săptămână bun şi probabil, cum spunea doamna, că urmează perioada de concediu, 
pentru cei care pleacă în concediu să aibă o călătorie bună şi sănătate. Vă 
mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumim şi noi 
domnul Guruianu şi domnul Şerban vă rog foarte pe scurt, dat fiind faptul că nu v-
aţi înscris pentru cuvânt la începutul şedinţei.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb. r.) „Am două 
chestiuni punctuale, înainte să vă urez concediu plăcut. Primul lucru este dacă mai 
există acea şedinţă extraordinară, cred că ar trebui să ne gândim săptămâna viitoare 
sau în curând, dacă reluăm subiectul acela al opririi circulaţiei pe perioada verii. Ar 
trebui să existe activităţi sau nu? Cred că populaţia trebuie să fie informată. Doi, 
pentru că tot nu e aici presa şi să nu fiu acuzat. Vroiam să spun că există săptămâna 
viitoare o şedinţă, m-am gândit, pentru că mâine există o şedinţă importantă a 
Comisiei de tineret şi sport, unde vom definitiva alocarea sumelor, există chiar un 
protest oficial al Consiliului Local împotriva numirii domnului Ciprian Grosu, 
dintrun motiv simplu; noi cu această persoană ar trebui să lucrăm începând practic 
din ziua de mâine, să facem consultări pe baza acestor proiecte. Vă rog să vă 
gândiţi la această idee şi săptămâna viitoare eu vă promit că împreună cu membrii 
comisiei vom formula o luare de poziţii. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul Şerban.” 
Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb. r.) „O singură problemă, scurtă. 

Eu aş propune totuţi să revenim cumva să tundem iarba asta de prin oraş. Eu am 
mai făcut treaba asta odată, mi s-a spus atunci că se va rezolva problema, până la 
urmă TEGA a preluat că ei o să facă chestiunea aceasta, a rămas în coadă de peşte, 
asociaţiile nu prea sunt de acord, unii sunt, alţii nu. Dacă mă duc în Ungaria văd că 
e atât de frumos, e tuns totul. Iarba a crescut acuma de 70-80 centimetri, e foarte 
urât. Nu vroiam să iau cuvântul acolo unde era vorba de muncitorii de la 
grădinărie, dar după părerea mea sunt destui oameni. Mai ales că am lucrat în 
grădinărie şi am stat cu un grădinar acolo şi ştiu cât pot să facă, ar trebui să 
împărţim cu grădinăria oraşul ăsta şi hai să punem odată să arate frumos toată 
iarba. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS: (lb. r.) „Aveţi dreptate, însă 
chiar ieri, la conferinţa de presă am spus că toată lumea în Sfântu Gheorghe spune 
că Sfântu Gheorghe este un oraş mic. Eu sunt implicit împotriva acestei declaraţii, 
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că Sfântu Gheorghe e un oraş mic, în momentul în care trebuie să rezolvi 
problemele simţi cât de mare este acest oraş defapt. În ceea ce priveşte spaţiile 
verzi, să ştiţi că l-am certat pe domnul Tóth Birtan Csaba pentru că în primăvară nu 
a pus un termen până la care asociaţiile trebuiau să opteze pentru TEGA sau pentru 
Primărie, şi nu s-a spus ca în cazul în care nu se dă răspuns în termen de 10 zile se 
va considera răspunsul lor A sau B. Deci aşa ar trebui procedat, pentru că din 
păcate asociaţiile nu au luat în serios această adresă. Sunt unii care şi-au exprimat  
punctul de vedere, eu sunt extrem de supărat pentru că trece vara şi dacă facem 
această bază de date în noiembrie, atunci ne putem apuca de treabă în primăvara 
anului viitor. Deci din păcate nu s-a răspuns la aceste adrese în prima fază şi din 
păcate trebuie să vă spun că şi cu asociaţiile de proprietari trebuie să luăm nişte 
decizii foarte clare, ca în cazul în care nu răspund să stabilim un tarif care să fie 
mult mai mare decât un tarif normal şi atunci sunt convins că oamenii o să-i 
sancţioneze pe cei care sunt acolo tocmai pentru a le reprezenta interesele. 
Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
mulţumesc pentru prezenţă, vă doresc o dupăamiază plăcută.” (repetă şi în lb.r.) 

 
 

Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se 
păstrează la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR, 
                       Miklós Zoltán                                                   Kulcsár Tünde 

 


