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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 30 iulie 2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 16, 
lipsesc consilier: Bereczki Kinga, Kató Béla, Keresztély Irma, Pârvan Rodica, 
Sztakics Éva. 

La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretar. 
 Din partea mass media sunt prezenţi: Váry O. Péter şi Turoczky Emese de la 
ziarul »Háromszék«, Rizea Monica de la ziarul »Cuvântul Nou«, Sidon Ana de la 
ziarul »Observatorul de Covasna«, Negrea Oana de la »Rompess«. 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Bună ziua. Vă rog 
să vă cuplaţi aparatele. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog să aprobăm procesele 
verbale ale şedinţelor din 25 iunie, 2 iulie şi 8 iulie. Rog să votaţi procesul verbal 
al şedinţei ordinare din 25 iunie. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Gazda Zoltán) (consilier 
Kovács István lipseşte din sală). 
 Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 2 iulie. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Gazda Zoltán) (consilier 
Kovács István lipseşte din sală şi consilier Ivan Niculae-Gheorghe nu a votat). 
Mulţumesc. 
 Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 8 iulie. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Gazda Zoltán) (consilier 
Kovács István lipseşte din sală). 
Mulţumesc. Are cineva observaţii legate de Ordinea de zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Salut cu 
stimă doamnele şi domnii consilieri prezenţi, reprezentanţii presei şi pe elevul 
Szerző Péter  din anul terminal de la Colegiul »Székely Mikó«.  
 În legătură cu Ordinea de zi, aş vrea să spun că retragem punctul nr. 25 şi 
punctele 10, 13, 18 şi 19 vor fi prezentate de către domnul viceprimar Bálint Iosif. 
Aş propune 4 puncte noi pe Ordinea de zi: D1- modificare hotărârii privind 
împrumutul de 2 milioane lei; D2- aprobarea P.U.Z. din str. Borviz; D3- retragerea 
sprijinului acordat televiziunii locale prin contractul cu firma Euromedia; D4- 
modificarea contractului încheiat cu firma Minerva.” 
   Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Kovács 
István.” 
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 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Propun ca tema legată de 
Grota Salină (punctul nr. 14) să o dezbatem înaintea modificării bugetului. Logic 
se cere această ordine. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu accept propunerea 
domnului Kovács István şi tot aşa propun dezbaterea punctului nr. 4 înaintea 
punctului nr. 3, pentru că şi acolo aşa cere logica.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Atunci 
să votăm. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi). Mulţumesc. La 
punctul »Diverse« doreşte cineva să se înscrie? Domnii Ivan Niculae-Gheorghe şi 
Kovács István. Domnul Guruianu Mădălin-Doru a cerut cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Foarte-foarte 
puţin timp o să vă răpesc din această şedinţă cu 28+4 puncte pe Ordinea de zi. 
Totuşi permiteţi-mi să  prezint şi sper că cu toţii suntem mândrii de o performanţă 
greu de realizat într-un oraş ca Sfântu Gheorghe. În această sală se află Szerző 
Péter, care săptămâna trecută a câştigat medalia de aur la olimpiada internaţională 
de fizică din Mexic. Nu este la prima perfomanţă de acest gen. De-a lungul anilor 
de liceu a mai fost cu naţionala României la olimpiadele internaţionale de fizică. 
Daţi-mi voie, pentru că astăzi este şi ziua când vom vota bursele Sfântu Gheorghe, 
să vă spun şi să-i acordăm o bursă specială de excelenţă »Sfântu Gheorghe«. Sper 
că de la Princeton University nu vor uita acest minuscul oraş de pe harta lumii şi că 
la un moment dat, probabil cineva va beneficia de toate aceste performanţe la care 
va ajunge Péter pe care vă rog să-l primim cu aplauze. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Permiteţi-mi să 
predau o diplomă de distincţie elevului Szerző Péter din anul terminal la Colegiului 
»Székely Mikó« pentru rezultatele proeminente şi unice în domeniul ştiinţei, 
munca perseverentă, pentru că prin cunoştinţele sale măreşte renumele oraşului 
Sfântu Gheorghe în întrega lume. Trebuie să spun că pe lângă diplomă, vom acorda 
şi sprijin material, de exeplu biletul de avion dus-întors la universitate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Prezentarea Raportului de activitate al 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
La început vreau să spun că un asemenea raport despre activitatea primarului a fost 
prezentat ultima dată de către primarul Gödri Ferenc junior în anul 1897. Această 
tradiţie aş dori să o continui acuma, în anul 2009. Acest caiet de raport îl vom 
redacta săptămâna viitoare şi în limba română şi în limba maghiară şi îl vom 
transmite cetăţenilor oraşului. Putem începe. 
 Capitolul I. se referă la infrastructură şi în cadrul căreia la drumuri şi străzi. 
Cred că nu trebuie să spun că repararea drumurilor şi străzilor constituie una dintre 
cele mai fundamentale şi cele mai importante priorităţi pentru conducerea oraşului. 
Ştim că fondul de drumuri este într-o situaţie incredibil de rea. Aş dori să prezint 
câteva lucrări executate. Totodată ştim cu toţii că în primul an am pus accent mare 
pe elaborarea proiectelor, deoarece repararea drumurilor şi străzilor fără proiect, 
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înseamnă »să stingem focul« pe termen scurt, dar nu se execută lucrări durabile. O 
altă problemă, pentru care această listă este mai scurtă decât aş fi dorit, este că 
bugetul naţional s-a aprobat în luna aprilie şi după cum se ştie, noi am aprobat 
bugetul local în luna mai. După aceea am anunţat licitaţia, al cărei rezultat a fost 
contestat. Termenul de contestare a expirat acum. Deci în următorii 3-4 ani încep 
lucrări destul de mari de asfaltare în Sfântu Gheorghe. Întregul centru al oraşului îl 
vom asfalta din nou, schimbăm bordurile, schimbăm corpurile de iluminat. 
 Să vedem ce am reuşit să realizăm în primul an de mandat, ilustrat cu câteva 
fotografii. În centru am întrodus circulaţia în sens unic, am schimbat bordurile, am 
reparat trotuarele. Aici se văd trotuarele reînnoite din str. Stadionului. Acolo am 
instalat stâlpişori, pentru că eu ţin ca trotuarul să fie al pietonilor şi drumul al 
automobiliştilor. Aici la noi, din păcate, se schimbă rolurile, pe drum circulă 
pietonii şi pe trotuar parchează maşinile. 
 În faţa şi în jurul magazinului Şugaş am reînnoit în totalitate trotuarul. 
Probabil vă amintiţi de str. Szász Károly, unde drumul a fost betonat şi la trecerea 
unei maşini se făcea mare praf. Acum s-a asfaltat întreg drumul şi trotuarul. Am 
amenajat partea din faţă de la Morga Reformată proiectată de Makovecz Imre. Şi 
str. Mijlocului am reînnoit-o, am schimbat bordurile. Aici se vede trotuarul reînnoit 
din str. Táncsics Mihály. Am început reînnoirea trotuarului din str. Ciucului. Aici 
se vede str. Fabricii, am început reînnoirea trotuarului din faţa Bisericii Regele 
Hristos şi spun că am început, deoarece am schimbat bordurile, dar a rămas 
asfaltarea, care putem să o executăm acuma. Am reînnoit o parte a trotuarului din 
str. Brazilor. Este în curs de execuţie canalizarea din str. Ciucului şi str. Dózsa 
György. Am pornit lucrările de canalizare în mai multe străzi. Am fost atenţi la 
capacele de canalizare din mijlocul drumurilor, să fie la acelaşi nivel cu drumul. În 
str. József Attila am schimbat toate capacele. Acum vom schimba încă 104 capace 
pe teritoriul oraşului. 
 Pieţi şi parcuri. La sfârşitul anului trecut s-a întocmit planul de amenajare al 
Pieţei Mihai Viteazul. Am început lucrările, conform planului. În colţul stâng de 
jos s-a reuşit să fie terminat atât cât a permis bugetul. Totodată s-a reuşit depunerea 
documentaţiei pentru 15 miliarde lei din fondul de protecţi a mediului. Reînnoirea 
pieţei costă 45 miliarde lei vechi. După cum se ştie, în bugetul pe anul acesta a fost 
prevăzută suma de 5 miliarde lei. Practic atât am putut avansa cu lucrările şi am 
mai obţinut sprijin şi din Bucureşti. Dacă vom câştiga concursul, anul acesta am 
putea termina jumătate din Piaţa Mihai Viteazul. Din bugetul local putem prevedea 
aceeaşi sumă şi dacă nu vom primi nici un fel de ajutor, vom putea termina 
lucrările din Piaţa Mihai Viteazul  în 4 ani. Am spus că nu vreau să politizez 
problema Pieţei Mihai Viteazul, chiar dacă s-au pus statui în acest oraş. Aici trăiesc 
şi români şi maghiari, deci consider importantă terminarea lucrărilor din această 
piaţă. 
 Am reînnoit Piaţa Şaguna, am schimbat băncile, am executat o parcare. Deci 
am reînnoit cu totul partea care se vede aici, semnalând prin acest lucru că suntem 
conducătorii nu numai a comunităţii maghiare ci ai tuturor locuitorilor oraşului. 
 Despre Parcul Elisabeta, pot să spun că am terminat 95% din lucrări. Am 
montat 72 corpuri de iluminat noi, 99 de bănci, 62 cutii pentru gunoi. În mijlocul 
parcului s-a realizat lacul şi spun în paranteză că vom demonta podul. Banii de 
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garanţie nu i-am restituit intreprinzătorilor şi din banii de garanţie vom construi un 
pod mai mic. Deci acest pod va dispărae şi spun acest lucru să nu cumva să existe 
dubii. 
 Despre locurile de joacă se poate spune că în perioada comunistă s-au 
amenajat 86 de locuri, unde ar trebui să funcţioneze locuri de joacă. Acuma ar fi 
nevoie de 45. În prezent suntem la zece şi ceva şi cred că până la sfârşitul 
mandatului vom realiza 90% din locurile de joacă necesare. În anul ce a trecut am 
reînnoit 8: pe Aleea Muzelor, str. László Ferenc, str. Silozurilor, str. Gödri Ferenc, 
Aleea Prieteniei, str. Podului şi în Coşeni s-a executat un loc de joacă mai mic. În 
prezent este în curs de execuţie reînnoirea locului de joacă din str. Daliei. 
 În ce priveşte iluminatul public, cred că pot spune acelaşi lucru ceea ce am 
spus despre drumuri şi străzi. Situaţia iluminatului public trebuie să o schimbăm 
neapărat. Principiul de bază este cel pe care l-am început în str. Ciucului. Deci 
cablurile vor fi montate subteran şi vor fi stâlpi noi. S-a reuşit realizarea cadrului 
material ca în anii viitori să aibă loc schimbarea stâlpilor de iluminat, deci 
principiul din str. Ciucului. În centrul oraşului vor fi stâlpi rustici, frumoşi şi fireşte 
între blocuri vor fi mai moderni. Deci am fost atenţi şi la alegerea tipurilor de stâlpi 
pentru îmbunătăţirea mediului, dar să fie în armonie. 
 În ce priveşte sistemul de reţele comunale, adică de apă şi de canalizare, din 
cauza vârstei şi situaţiei neglijate trebuiesc reînnoite. Aceasta este partea lucrărilor, 
care cauzează multe neplăceri locuitorilor. Se poate spune că nu este o lucrare 
spectaculoasă, pentru că rămâne subteran, dar este foarte importantă pentru un oraş 
modern. În prezent 20% din străzi nu sunt racordate la reţelele de canalizare. Eu 
vreau ca la sfârşitul mandatului, acest procent să fie sub 5%, dar ideal ar fi zero. În 
prezent se execută lucrări de reţele de canalizare în: str. Dózsa György, str. 
Câmpului, str. Budai Nagy Antal, str. Bolyai János, str. Armata Română, str. 
Gyertyánffy Ferenc, str. Toamnei, str. Verii, str. Ciucului precum şi în cartierul de 
locuinţe din Câmpul Frumos. Am curajul să spun că aceste lucrări avansează bine, 
deci este sigur că până la sfârşitul mandatului, procentul străzilor neracordate la 
reţelele comunale va fi sub 5% în Sfântu Gheorghe. 
 La administrarea modernă este absolut necesară folosirea hărţii digitale. Am 
cumpărat fotografia aeriană a oraşului şi harta digitală a zonei intravilane a 
oraşului. Încărcarea cu date, evident este continuă şi vom ajunge ca practic fiecare 
parcelă să apară separat. Când cineva va solicita adeverinţă de urbanism sau 
autorizaţie de construncţie, atunci vom anexa harta tipărită cu datele topografice 
potrivite, evitând astfel discuţiile războinice legate de amplasarea gardurilor şi 
altele pe teritoriul oraşului. Ştim cu toţii chiar şi din ziare, câte discuţii au fost între 
locuitori. Dacă se măreşte poza, se poate vedea şi culoarea maşinilor şi în unele 
cazuri chiar marca maşinii se poate citi, aşa de exactă este această fotografie 
aeriană. Se poate încărca cu diferite date. Deci birourile Primăriei vor încărca 
sistemul în continuu cu date. De exemplu de acolo vom şti că într-o anumită 
gospodărie câte vaci sunt. Evident că este mai important de ştiut – decât numărul 
vacilor – să ştim din baza de date, datele străzilor, când a fost executată reţeaua de 
canalizare, când au fost schimbaţi stâlpii, când au executat reparaţii cei de la gaze 
sau de la electricitate. Deci va fi o asemenea bază de date, din care o parte va putea 
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fi folosită şi de către populaţie, ceea ce deasemenea consider un lucru foarte 
important. 
 Următorul capitol priveşte circulaţia şi parcarea. Am realizat mai multe sute 
locuri de parcare în: str. Luceafărului - 25, în Parcul Şaguna -  9, Aleea Scurtă -32, 
str. Gödri Ferenc - 22, aici vedem str. Fabricii, Grigore Bălan şi Crângului, unde 
sunt 54, str. Vânătorilor - 88, str. Spitalului – 20 de locuri. Am montat 10 automate 
de parcare, care vor funcţiona începând cu 1 august. Am schimbat semafoarele, 
plăcile cu denumirile străzilor şi semnele de circulaţie. Când soarele bătea puternic, 
nu se putea vedea culoarea lămpilor. La intersecţia între bulevardele Grigore Bălan 
şi 1 Decembrie am montat un semafor nou cu numărare inversă. Am schimbat 
toate panourile de la intrările în oraş, cele vechi au fost urâte şi ruginite. Mai am o 
datorie, panourile uniforme la intrările în toate localităţile din secuime. Deoarece 
nu s-a găsit un model, care să fie pe placul cel puţin la jumătate dintre primari şi 
prefecţi. Acest lucru încă stă pe loc, dar vom rezolva. Rog ajutorul doamnelor şi 
domnilor consilieri ca eventual să prezinte propuneri. Acestea sunt proiectele de 
imagine ale panourilor şi fac parte dintr-un proiect mai mare, în care vrem să 
schimbăm plăcile pentru denumirea străzilor şi panourile de îndrumare în trei 
limbi, prin care dorim să popularizăm instituţiile mai importante şi clădirile 
monument. Aici apare Biserica Cetate, Muzeul şi Primăria. 
 Următorul capitol se referă la sensul unic. Pe mai multe străzi am introdus 
sens unic: Aleea Prieteniei, str. Kökényes, Aleea Scurtă, str. Centralei, str. Frăţiei, 
str. Tinerelului, str. Benedek Elek, str. Sănătăţii, str. Presei, str. Avântului, str. 
Armata Română, str. Hărniciei, Aleea Muzelor. Sensul giratoriu din Ilieni apare la 
drumul de ocolire şi circulaţie rapidă şi dacă mi-aduc bine aminte, a fost prima 
măsură, care am luat-o ca primar. Drumurile de ocolire şi circulaţie rapidă fac parte 
din noul plan de urbanism. Totodată vorbim şi despre un drum de ocolire şi 
circulaţie rapidă între Sfântu Gheorghe şi Braşov, care este important pentru a 
ajunge în timpul cel mai scurt din Sfântu Gheorghe la aeroport şi la autostradă. 
 În ceea ce priveşte salubritatea, anul trecut în luna iulie, am hotărât să oprim 
privatizarea intreprinderii de salubritate şi fireşte împreună cu acest lucru vom 
sprijini modernizarea intreprinderii şi reînnoirea parcului de utilaje. Recipienţii 
subterani rezolvă în mare măsură problema scotocirii în deşeuri, care este o 
problemă complexă. Aici puteţi vedea angajaţii TEGA în timp ce lucrează. 
Domnul director – prezent aici – probabil este foarte mândru, pentru că prezentăm 
colaboratorii în asemenea lumină favorabilă. Am cumpărat utilaje noi şi este în 
curs cumpărarea altor utilaje noi. Aici puteţi vedea măturătorul de trotuare şi 
maşina pentru udat. 
 Altă categorie o reprezintă programul cu titlul »Vino acasă la Sfântu 
Gheorghe« pe care l-am pornit. Săptămâna viitoare, marţi va apare în ziar lista 
solicitanţilor, adică a celor care au dosarul complet, tot aşa ca a celor care solicită 
locuinţe sociale. Sunt 130 dosare complete şi 280 incomplete. Numărul dosarelor 
incomplete este aşa de mare probabil pentru că am luat în considerare şi solicitările 
din anii 2003-2008. Probabil dintre aceia mulţi au împlinit 34 de ani, au cumpărat 
sau au construit imobile şi probabil nu-i mai interesează acest program, dar apar în 
evidenţa noastră şi vor apare în ziarul de marţi. Pot să spun că A.N.L.-ul va 
construi 120 apartamente (5 blocuri). Săptămâna viitoare colaboratorii mei vor 
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începe trasarea drumurilor şi peste 2-3 săptămâni vor fi gata drumurile pentru a se 
putea începe construirea blocurilor. Din 130 de cereri vom aproba 50 şi am dori să 
înfiinţăm o comisie mai mare. Profit de ocazie şi rog comisia socială – mai ales pe 
cei care nu prea au participat la activităţile comisiei – ca în interesul grăbirii 
procesului să participe mai activ. Mulţumesc frumos. 
 Cu privire la epavele de maşini, am reuşit să îndepărtăm mai mult de 300 
epave de maşini de pe domeniul public. O parte am transportat noi, o parte 
proprietarii. Şi prin acest lucru am majorat locurile de parcare şi evident că 
ambianţa a devenit mai prietenoasă, frumoasă prin dispariţia acestor epave de pe 
teritoriul oraşului. 
 Am îmbunătăţit aspectul oraşului şi prin demolarea construcţiilor fără 
autorizaţie. Am desfiinţat cocinele de porci din Cartierul Gării şi am demolat 
construcţiile ocupate de familiile de rromi. Am mutat şi buticuri, ceea ce dintrun  
motiv oarecare nu apare în poze, dar aproximativ două duzini de buticuri au 
dispărut de pe teritoriul oraşului. 
 La începutul anului trecut au fost cumpărate 4 autobuze noi, practic acest 
lucru vrem să-l continuăm în aşa fel, ca până la mijlocul anului viitor să desfiinţăm 
cu totul parcul de autobuze vechi  şi să înfiinţăm un parc de autobuze noi. Totodată 
a început formarea noului sistem. Sistemul Multi-Trans va fi schimbat cu sistemul 
Sepsi-Bus. În acelaşi timp vom schimba toate plăcile şi vom reînnoi staţiile. 
 Urmează izolarea blocurilor. Am terminat programul de izolarea termică a 
blocurilor început în Cartierul Gării. Aici am izolat 18 blocuri şi am plătit noile 
proiecte în valoare de 138 miliarde lei, care au fost trimise deja la minister. Din 
valoarea acestora, 40 miliarde lei va asigura anul acesta ministerul, ceea ce practic 
înseamnă lucrări în valoare de 80 miliarde lei. La şedinţa de astăzi vom aproba un 
pachet de documentaţii şi se elaborarează în continuare. Săptămâna trecută şi 
domnul ministru a spus că Sfântu Gheorghe este în frunte în ce priveşte acest 
program, adică din punctul de vedere al elaborării documentaţiilor şi executarea 
lucrărilor. 
 Reînnoirea clădirilor monument. Aici puteţi vedea cabinetul medical din str. 
Oltului. Aici se vede clădirea din str. 1 Decembrie, unde funcţionează Biroul de 
Imagine al oraşului, unde a fost un magazin Libris şi un magazin second hand. 
Acum este o clădire modernă, în care cetăţenii care intră, sunt primiţi în mod 
civilizat. 
 În ce priveşte construirea locuinţelor: acum sunt în curs de execuţie prin 
A.N.L. 4 blocuri, unde vor fi 96 apartamente. Anul acesta am primit de la 
Ministerul Dezvoltării 85 miliarde lei (vechi). Spun sincer că eu m-am gândit că 
aceste 4 blocuri vor fi terminate anul viitor, dar se pare că vor fi terminate anul 
acesta şi oraşul se va îmbogăţi cu 96 de apartamente, pe care le vom preda tot 
tinerilor. 
 O altă acţiune a noastră cu succes este »Număr verde pentru siguranţă«. În 
interesul ordinii şi liniştei publice am înfiinţat acest număr verde. Sunt foarte multe 
semnale pozitive şi trebuie să spun că în urma anunţurilor cetăţenilor la acest 
număr verde, s-a reuşit identificarea şi amendarea multor tineri sau mai puţin tineri 
deterioratori, care au ajuns pe mâna Poliţiei Comunitare. 
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 După cum am semnalat la început, acordăm mare atenţie elaborării studiilor 
şi proiectelor. Am să enumăr repede proiectele şi studiile elaborate până acuma. S-
au elaborat studii şi proiecte de modernizare pentru străzile: Gábor Áron, 1 
Decembrie, Kossuth  Lajos, Primăverii, Castanelor, Lăcrămioarei, Kós Károly, 
Jókai Mór, Bartok Béla, Primăverii, Libertăţii, Zöld Péter, Trandafirilor, 1 Mai, 
Ciucului, Oltului, Dózsa György, Podeţului, Körösi Csoma Sándor, Bisericii, 
Romulus Cioflec, Ghioceilor, József Attila, Fermei. S-au întocmit proietele pentru 
repararea trotuarelor între blocurile de pe străzile: Stadionului, Grigore Bălan, 
Nicolae Iorga, 1 Decembrie. 
 În ce privesc concursurile, avem 4 proiecte de concurs pentru Şugaş Băi. În 
cadrul proiectului »Drumul apelor minerale« primim un ajutor de 1,3 milioane €. 
Mai avem 2 proiecte de concurs pregătite, pentru 4 milioane € în total. Acum 
pregătim încă un proiect pentru reînnoirea acelor clădiri pe care le-am cumpărat de 
la S.C. Oltul S.A. Am pregătit proiect de concurs pentru extinderea Căminului 
pentru vârstnici »Zathureczky Berta« şi pentru reabilitarea clădirii Colegiului 
»Székely Mikó«. Am amintit deja proiectul de concurs pentru realizarea zonei 
verzi din Piaţa Mihai Viteazul de 15 miliarde  lei. 
 În legătură cu proiectul de dezvoltare integrată a centrului oraşului, pot să 
spun că din 9 oraşe au rămas doar 4, celelalte 5 oraşe au fost excluse. 
 În ce priveşte parcarea supraetajată, ne-am împotmolit. Proiectul a fost 
depus în data de 31 martie, dar Agenţia Protecţiei Mediului ne-a solicitat în data de 
27 martie, ceea ce nu s-a putut realiza în două zile. Se pare că din această cauză 
acea parte a proiectului va fi tăiată, noi vom face recurs, dar restul de 5 proiecte 
merg mai departe. Acest lucru ne face să râdem cu un ochi şi cu celălalt să 
plângem, deoarece la cele 5 proiecte contribuţia proprie a oraşului este de 2% şi la 
acesta ar fi fost 50%, deci evident ar fi fost o investiţie mai mare, efortul necesar 
mai mare. 
 Subvenţionarea culturii a fost considerată foarte importantă de către 
conducerea oraşului, chiar dacă am schimbat puţin priorităţile şi am spus că întâi 
facem ordine în infrastructura culturală şi am retras puţin din cheltuielile pentru 
cultură. Aici vedeţi proiectul Sălii Studio, faţă de această imagine, acuma arată mai 
bine, am avansat destul de bine cu Sala Studio, până acuma. Anul viitor putem 
termina şi preda. 
 Lucrările de intreţinere la instituţiile de învăţământ. Cred că suntem cu toţii 
de acord că copii reprezintă viitorul. Lista este lungă şi acuma nu voi înşira la câte 
instituţii de învăţământ am acordat subvenţie într-un an. 
 Considerăm importantă şi subvenţionarea activităţilor sportive. Pot să spun 
că în acest domeniu am fost criticat de cele mai multe ori de către colaboratorii 
ziarului local. Am făcut un calcul, în timpul primului an al mandatului meu 
activitatea de sport a primit sprijin de 5 ori mai mult decât în anii precedenţi. Aş 
putea spune că în primul an din mandat, activităţilor de sport li s-a acordat atât cât 
li s-a acordat în perioada 2000-2008. Cred că cifrele vorbesc de sine. În curând, 
într-o scrisoare deschisă voi aduce la cunoştinţa cetăţenilor un grafic pentru 
perioada 2002-2008, în fiecare an cu cîţi bani a subvenţionat conducerea oraşului 
activitatea de sport. Sunt de acord că şi acuma este destul de puţin, ca şi în cadrul 
categoriilor, dar cred că direcţia este bună. 
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 Subvenţiile sociale. După cum se ştie, acordarea locuinţelor sociale se face 
cu ajutorul organizaţiilor de caritate civile locale. Consider important ca cetăţenii 
să recâştige încrederea în conducerea oraşului. Consider importantă ca acordarea 
acestor locuinţe sociale să fie transparentă şi să fie posibilă urmărirea. În primul an 
din mandat s-a reuşit cumpărarea câtorva imobile. Cele 32 de locuinţe din str. 
Ţigaretei am dori să le acordăm tinerilor profesori, actori, medici. Ministerul a 
promis ajutor pentru reînnoirea acestor imobile. Aici se vede imobilul din str. 
Mikes Kelemen, pentru care s-a întocmit deja proiectul de reînnoire. Şi pentru 
acesta domnul ministru a promis că deja anul acesta vom primi ajutor pentru 
reînnoire. În str. Kőrösi Csoma Sándor am reînnoit un imobil, unde pentru cei 
vârstnici se înfiinţează Casa Pensionarilor. La Şugaş Băi am cumpărat mofeta şi 
restaurantul. Lista cu autorizaţiile elaborate este lungă. 
 La orele de audienţe, în primul an de mandat, m-am întâlnit personal cu 
aproximativ 500 de persoane şi se poate vedea cu ce probleme m-au căutat 
cetăţenii oraşului. În primul rând cu probleme de locuinţe, cu problemele 
imobilelor naţionalizate, cu probleme de urbanism, probleme de parcare. Este 
evident că acolo unde se fac nouătăţi, sunt mulţi care se interesează şi mulţi care se 
împotrivesc. 
 Aş vrea să prezint câteva proiecte ale Biroului de Imagine a oraşului. 
Proiectul »CITY LIFE« - în centrul oraşului am instalat 4 asemenea panouri de 
informare. Pe o latură a acestora este popularizat numărul verde, iar pe cealaltă 
fotografii despre realizări, pentru că se ştie că de multe ori se lucrează în locuri 
care sunt văzute doar de cei care locuiesc acolo. Este important ca şi acei cetăţeni 
care nu locuiesc în acea zonă, să vadă ce şi unde se lucrează în oraş. 
 Site-ul Primăriei este din ce în ce mai popular şi din ce în ce mai mulţi îl 
accesează.  

Site-ul Zilelor Sfântu Gheorghe şi comunicarea vizuală. Cred că suntem de 
acord că a fost o manifestare reuşită „Zilele Sfântu Gheorghe” de anul acesta. 
 Aici puteţi vedea standul oraşului la »Sepsi Expo«, proiectul mobilării 
străzilor. S-a executat panoul de informare din parc şi peste o săptămână va fi 
montat în locul celui de beton. Aici putem vedea aspecte de la concertul Koncz 
Zsuzsa,  manifestarea organizată cu ocazia „Ziua copilului”. Şi concertul Zoran a 
fost o acţiune de succes. 
 Partea următoare se referă la crearea locurilor de muncă. Înainte cu două 
şedinţe am amintit că sprijinul intreprinzătorilor din primul an de mandat va aduce 
roade. Se construiesc noi fabrici în Sfântu Gheorghe, se construiesc centre 
comerciale, care pentru oraş vor însemna venituri în plus la bugetul local şi noi 
locuri de muncă. S-a reuşit formarea parteneriatelor de succes cu firme, organizaţii 
civile, biserici. Împreună cu Asociaţia pentru Protecţia animalelor se realizează 
adăpostul pentru animale. Cu sprijinul Tinerilor Maghiari din Ardeal, a cetăţenilor 
şi intreprinzătorilor se realizează locul de joacă pentru copii din str. Gödri Ferenc. 
În str. Cserei Jánosné, în parteneriat cu locatarii, am reuşit repararea drumului şi 
canalizarea. Şi parteneriatul cu Consiliul Judeţean Covasna aduce rezultate. 
Această colaborare  între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Municipal Sfântu 
Gheorghe a fost aprobată la şedinţa comună ţinută la Muzeul Naţional. Şi »Drumul 
apelor minerale« este un proiect comun. Extinderea reţelelor de apă potabilă din 
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Sfântu Gheorghe şi din jud. Covasna este tot un proiect comun. Finanţarea în 
parteneriat a Ansamblului de Dansuri »Trei Scaune« este tot un proiect comun şi 
degravează bugetul municipiului Sfântu Gheorghe. Au avut loc şi diferite 
schimburi de teren. Mulţumită unui asemenea schimb de teren putem trece într-un 
proiect pentru concurs terenul din spatele Bibliotecii Judeţene, unde vrem să 
amanajăm un parc. Şi parcul Industrial Agrar din Câmpul Frumos este un 
asemenea proiect comun, care va ajuta producătorii locali. Şi festivalul »Reflex« al 
teatrelor s-a putut realiza doar cu ajutorul oraşului şi judeţului. Consider important 
parteneriatul cu bisericile. În curtea Bisericii Reformate din centrul oraşului cu 
ajutorul Primăriei s-a realizat monumentul celui de al doilea război mondial. Orga 
din Biserica Regele Hristos am cumpărat-o împreună. Şi la reînnoirea Bisericii 
Cetate a contribuit Primăria. Deci am subvenţionat toate asemenea programe a 
bisericilor, care sunt importante pentru locuitorii oraşului. 
 Despre folosirea simbolurilor secuieşti – anul trecut am aşezat deja steagul 
secuiesc aici în sala de şedinţe, care este şi acuma aici. Anul trecut »îngeraşul« a 
adus steagurile şi pentru faţadă. Acum suntem în război cu domnul  prefect, care ne 
solicită să le dăm jos, dar nu le vom da. Repet, nu am făcut lecţiile pentru acasă din 
punctul de vedere al simbolurilor secuieşti – schimbarea panourilor de la intrarea 
în oraş. Dar de exemplu am schimbat numerotarea la Consiliul Local şi Cosiliul 
Judeţean Autonom, semnalând astfel că pentru Consiliul Local este important. 
 La sfârşit, vreau să vă mulţumesc dumneavoastră consilierilor, pentru că m-
aţi srijinit în munca mea; viceprimarilor, managerului oraşului, colaboratorilor din 
Primărie şi fireşte cetăţenilor oraşului, care m-au ajutat să obţinem aceste rezultate 
şi cred, ştiu că anul viitor vom putea raporta despre mai multe rezultate cetăţenilor 
oraşului. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc 
domnului primar pentru raportul detaliat. Are cineva observaţii legate de raport? 
Dacă nu sunt, rog să acceptăm Raportul. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 
 Mulţumesc, trecem la: 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: Prezentarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală a municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018. Prezintă domnul 
primar, dacă mai poate vorbi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Aş ruga 
reprezentanţii firmei – care sunt prezenţi – dacă vor să prezinte. Dacă nu, toată 
lumea a primit şi eu vreau să propun să se constituie o comisie de 5 persoane, care 
va analiza în mod detaliat această strategie. Eu am avut mai multe întâlniri cu cei 
care au întocmit şi părerea mea este cuprinsă în procent de 80-90%, dar aş participa 
cu plăcere ca al 6-lea membru în comisie şi am dezbate această strategie. Toată 
lumea şi-ar spune părerea şi am aproba strategia după ce toată lumea a fost de 
acord. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Aceasta este o propunere. Are cineva observaţii în legătură cu propunerea? Dacă 
nu sunt, să votăm propunerea. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 



 10 

 Propun să constituim comisia ca şă putem lucra. Domnule primar, eu aş 
propune ca U.D.M.R.-ul şi P.C.M.-ul să propună câte doi consilieri şi partidele 
române 1 consilier. Mulţumesc. Rog propuneri. Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Din partea fracţiunii P.C.M. 
aş propune pe doamna Bereczki Kinga şi domnul Kovács István.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Din partea 
grupului nostru, îl propun pe domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Klárik Attila.” 
 Domnul consdilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Din partea fracţiunii 
U.D.M.R. propun pe domnul Miklós Zoltán şi pe mine.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „S-a născut 
propunerea concretă. Să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 
 Mulţumesc. Acum urmează: 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
achiziţionarea »Gotei Saline« proprietatea S.C.Hentil S.R.L., amenajată în incinta 
Bazei de înot şi recreere din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar. 
A cerut cuvântul Gazda Zoltán.” 
  Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Ştiu că suntem nerăbdători, 
dar dacă tot sunt prezenţi doi reprezentanţi ai celor care au întocmit această 
strategie, cel puţin să aflăm ideea. Ştiu că toată lumea va citi materialul pentru că 
suntem curioşi şi suntem responsabili pentru oraş. Deci cel puţin ideile de bază să 
le ascultăm.” 
 Doamna BENEDEK ERIKA: (lb.m.) „Mulţumesc. Aş spune despre această 
strategie că s-a întocmit în cadrul unui proiect Phare al cărui scop a fost 
definitivarea hotarelor zonei reduse Sepsi şi să întocmească strategiile pentru 
consiliile localităţilor din această zonă redusă, care cuprinde 7 comune şi un oraş, 
adică să se întocmească strategia întregii zone reduse şi strategia regională. În afara 
de aceasta, este în curs de înfiinţare Asociaţia de dezvoltare a zonei reduse Sepsi, 
care ar avea scopul să cuprindă problemele de dezvoltare ale zonei reduse. În 
cadrul acestui proiect va fi elaborată strategia de dezvoltare a oraşului Sfântu 
Gheorghe şi rolul oraşului ca centru strategic. Această strategie a fost elaborată de 
un grup de specialişti locali. 
 Aş prezenta pe scurt structura acestei strategii. În continuarea părţii de 
introducere, care prezintă metodele de proiectare, problemele de dezvoltare sunt 
trecute într-un cadru naţional, judeţean, regional mai larg. Urmează prezentarea 
ambianţei naturale, fizice, geografice, hidrologice şi de climă a oraşului. Urmează 
capitolul de infrastructură, care atinge toate problemele legate de infrastructură. Un 
capitol de istorie, socială privind problemele sociale. De fapt după acestea urmează 
analiza propriu-zisă. Aici se găseşte o analiză, care grupează datele, ideile care 
provin din partea de descriere. Am încercat să le rezumăm într-un tabel de 
probleme şi într-un tabel de scopuri acele probleme şi scopuri, care ar fi bine să se 
rezolve în următorii 10 ani. Am încercat să alcătuim un aspect de viitor şi am 
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stabilit acele scopuri şi măsuri care ar fi necesare pentru realizarea acestui aspect 
de viitor şi pe care le-am prevăzut sub forma unui tabel, proiect de acţiune, defalcat 
pe scopuri şi măsuri. Acest document aşa arată din punct de vedere structural. Am 
s-o rog pe Benedek Márta să prezinte pe scurt aceste scopuri şi măsuri.” 
 Doamna BENEDEK MÁRTA: (lb.m.) „Salut pe toată lumea. Sunt Benedek 
Márta. Colega mea a prezentat structura srategiei, eu aş vrea să vorbesc puţin 
despre partea de strategie. Scopul general este strategia de dezvoltare a oraşului 
Sfântu Gheorghe, ridicarea nivelului de trai, calitatea vieţii, ridicarea nivelului 
serviciilor publice. Am stabilit 4 scopuri. Sunt multe sistematizări în argumentele 
strategiei, aşa că am să amintesc doar pe cele mai importante, pentru că pe de o 
parte dumneavostră aţi primit în format electronic, pe de altă parte vor fi analizate 
de către comisia pe care tocmai aţi ales-o.  
 Primul scop specific, am stabilit ca oraşul Sfântu Gheorghe să fie un oraş 
sănătos, un asemenea loc unde merită să trăieşti, să înveţi, unde merită să te 
stabileşti.  
 Un alt scop specific este ca municipiul Sfântu Gheorghe să fie atractiv 
pentru investitori, pentru sfera comercială, pentru forţa de muncă şi fireşte pentru 
turişti. Acest lucru se poate obţine prin îndeplinirea diferitelor condiţii, pe care le 
veţi citi în material.  
 Al treilea scop specific, ca municipiul Sfântu Gheorghe să asigure un cadru 
optim pentru învăţământ, educaţie, să fie deschis pentru primirea şi menţinerea 
comunităţilor. 
 Al patrulea scop specific este ca municipiul Sfântu Gheorghe să trăiască în 
armonie şi întro ambianţă liniştită. Aici, în primul rând, ne-am gândit la 
programele zonelor verzi şi să se stabilească relaţii bune cu partenerii interni şi 
externi din Ţinutul Secuiesc, Ardeal, Bazinul Carpatic şi cu partenerii din Uniunea 
Europeană. 
 Aceste scopuri specifice le-am defalcat şi am stabilit diferite axe de 
prioritate. Prima axă de prioritate se referă la reabilitarea municipiului. Aici 
înţelegem infrastructura reţelei de apă-canalizare, infrastructura pentru circulaţie şi 
reînnoirea ambianţei construite şi naturale. 
 A doua axă de dezvoltare este dezvoltarea economică, în primul rând 
dezvoltarea agriculturii şi turismului. 
 A treia axă este dezvoltarea infrastructurii umane, a învăţământului, 
sănătăţii. Şi dezvoltarea infrastructurii culturii, sportului şi distracţiei tot aici sunt 
cuprinse, totodată majorarea eficienţei Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Axa a patra de dezvoltare este întărirea şi dezvoltarea relaţiilor externe. Aici 
am conceput două măsuri. Prima este întărirea funcţiei centrului zonei reduse. Deci 
ideea este întărirea funcţiei municipiului Sfântu Gheorghe, ca centru al zonei 
reduse şi asigurarea funcţionalităţii. A doua măsură este pregătirea şi formarea 
funcţiei centrale, aici la Sfântu Gheorghe, a regiunii de dezvoltare a Ţinutului 
Secuiesc. Măsura următoare este dezvoltarea relaţiilor externe. Deci axele de 
prioritare sunt defalcate pe proiecte şi măsuri. Acestea sunt cuprinse într-un proiect 
de acţiune de aproximativ 30 de pagini. Sunt înşirate foarte multe proiecte cu 
nominalizarea responsabililor, eventualilor parteneri şi eventualele surse  
financiare. 
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 Ultimul capitol din strategie se ocupă cu executarea, controlul şi 
reîmprospătarea. Acest lucru este important pentru strategia în sine, se bazează pe 
analizarea întâmplărilor trecute, a procesului din prezent şi procesul prevăzut în 
viitor. Totdeauna pot apare elemente, când sunt necesare modificări şi completări. 
Din această cauză această comisie, care s-a format acum, permanent trebuie să 
verifice şi să împrospăteze strategia şi executarea ei. Colectivul nostru vă stă la 
dispoziţie în continuare. Când va avea loc prima şedinţă a acestei comisii, rugăm să 
fim anunţaţi din timp şi oricine, care a lucrat la acest proiect, va putea fi contactat. 
 Strategia de dezvoltare a zonei reduse a fost întocmită de către colectivul 
nostru şi a apărut în 300 de exemplare în limba română şi va apare şi în limba 
maghiară în câteva mii de exemplare şi atunci vor primi şi domnul primar şi 
domnii consilieri. Acestea se pot studia şi se pot propune modificări. Vă rugăm să 
ne trimiteţi propunerile de modificare. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Vă 
doresc în continuare spor la treabă. 
 Să ne întoarcem la punctul nr. 14. Comisia nr. 1 nu are observaţii, comisia 
nr. 5 propune dezbaterea în plen. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Comisia 
Economică a propus să luăm legătură cu S.C. Hentil S.R.L. şi să cumpărăm Grota 
Salină. Preţul este de 23.626 € + T.V.A., pe care ar trebui să-l plătim în 5 rate. 
Aştept propunerile dumneavoastră. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Rog propuneri. 
(lb.r.) Domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Mă 
gândesc că acest proiect de hotărâre ar fi fost mai bine să fi fost 2 hotărâri, una – 
încetarea contractului de concesiune şi a doua – care să facă obiectul unei 
eventuale achiziţionări de către Primărie sau de către Consiliul Local a acestei 
Grote Saline. N-am nimic de spus despre încetarea acesui raport între Primărie şi 
firma S.C. Hentil S.R.L. În ceea ce priveşte achiziţionarea aceasta, mi se pare 
totuşi un pic nejustificată, ţinând cont că profitul este zero şi ce facem cu ea? Dăm 
o groază de bani şi ce facem cu ea? Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu cred că cumpărarea unei 
intreprinderi deficitare în timpul crizei economice este o mare răspundere sau 
curaj, chiar împotriva faptului că se cunoaşte fondul, că eventual va fi cu câştig şi 
Consiliu nu trebuie să plătească chirie. În primul rând aş atrage atenţia că nu există 
un inventar exact despre ceea ce vrem să cumpărăm. Atunci vom putea decide. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu sunt de acord cu 
alegerea dumneavoastră, mai ales că doamna viceprimar nu este prezentă şi eu n-
am fost prezent la acea deplasare. Spun sincer, nu cunosc detaliile acestei 
probleme. Având în vedere că doamna viceprimar nu este prezentă, şi eu susţin să 
amânăm acest punct. Mulţumesc frumos.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Are 
cuvântul domnul Nemes Tibor.” 
 Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb.m.) „Eu aş dori să spun doar atât că 
dacă Consiliul Local al Municipiului a pornit o acţiune lăudabilă, care serveşte 
sănătatea populaţiei – vezi cumpărarea mofetei din Şugaş Băi – eu în oirce caz 
consider pozitivă deschiderea băilor calde, care are efect binefăcător asupra 
sănătăţii, atunci consider lăudabil acest nou târg pentru cumpărarea Grotei Saline, 
care are efect foarte bun în cazul bolilor căilor respiratorii cronice, în primul rând 
la copii şi în al doilea rând la adulţi. Deoarece este departe de oraşul nostru marea 
şi salina Praid, ar fi lăudabilă cumpărarea Grotei Saline. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Vreau să spun 
că în comisie am fost de acord cu propunerea. De fapt de la noi a pornit această 
chestiune. Ne-am gândit la două probleme. În primul rând la ce spunea domnul 
doctor aici şi noi am aflat din informaţiile pe care le avem, problemele astea 
medicale, privid investigaţiile care se fac, problemele acestea de boli ale aparatelor 
respiratorii, sunt foarte multe probleme. Am înţeles că rezolvă foarte multe 
chestiuni legatede sănătate, mai ales la copii, care au astme şi aşa mai departe. Asta 
a fost primul lucru, pentru că trebuie să mai ştim o treabă, nu toate achiziţiile, nu 
toate investiţiile care le faci, le faci numai ca să aducă profit în bani eu cred că cea 
mai mare eficienţă e să aduci, să faci investiţie să crească ştiu eu, sănătatea omului, 
pentru că aşa cum se spune în popor: cea mai de preţ este sănătatea omului. Deci 
aici a fost gândirea noastră. Sigur, şi eu sunt de acord să facem un inventar al 
problemelor de acolo, să vedem într-adevăr dacă tot ce e acolo este bine inventariat 
ş.a.m.d. Sigur acest lucru se făcea şi aşa, în momentul când se făcea cumpărarea 
sau se făcea la contractul de vânzare-cumpărare. Aşa cum a spus domnul primar, şi 
eu sunt de acord ca să amânăm pentru şedinţa viitoare. Doamna Sztakics este într-
adevăr cea care se ocupă de problemă, ea ne-a prezentat şi la Comisia Economică 
chestiunea. Eu zic că nu facem un lucru rău. Sigur sunt unii oameni din oraş, 
cetăţeni, care ne critică de exemplu pentru faptul că cumpărăm anumite lucruri, 
care astăzi poate că nu sunt eficiente, care nu sunt astăzi absolut prioritare, dar în 
viaţă sau în conducerea unei comunităţi sau chiar a unei societăţi, nu faci lucruri 
numai pentru mâine, faci lucruri cu bătaie puţin mai lungă. Deci eu aş propune să 
amânăm acest punct şi bineînţeles să nu abandonăm ideea. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Propunerea se referă la întocmirea unui studiu detailat şi amânarea. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului »Tamási Áron« pe anul 2009. Prezintă domnul primar. 
Comisiile nr. 1 şi nr. 4 au avizat pozitiv. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Este o 
problemă moştenită de anul trecut. Din suma de plătit pentru repararea acoperişului 
Teatrului »Tamási Áron« a rămas de plătit anul acesta suma de 28.910 lei. Această 
sumă Primăria trebuie să o pună la dispoziţia teatrului. Mulţumesc.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Dacă nu sunt, rog să votaţi. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 165/2009. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului municipiului Sfântu Gherghe pe anul 2009. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Vom 
aplica modificarea veche, adică bugetul Liceului »Mikes Kelemen« trebuie majorat 
cu 10.000 lei şi va dispărea 50.000 lei pentru cumpărarea Grotei Saline. Se vede că 
restul se referă la întocmirea unor studii topo, întocmirea unor proiecte de execuţie. 
În acest caz, fondul de rezervă al bugetului trebuie redus doar cu 46.500 lei restul 
vor rămâne acolo. Suma de 50.000 lei pentru cumpărarea Grotei Saline se va 
scoate din proiectul de hotărâre şi din fondul de rezervă în loc de 94.500 lei vom 
scoate doar 46.500 lei. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Sunt 
observaţii legate de buget? Dacă nu sunt, rog să votăm. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 166/2009. 
 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cotizaţiei pentru Asociaţia AQUACOV. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Cotizaţia 
pe anul 2009 pentru Asociaţia de Dezvoltare Comunitară AQUACOV în cazul 
Municipiului Sfântu Gheorghe a fost stabilită de 120.000 lei. Această sumă ar 
trebui aprobată.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Domnul Bujdosó Zsolt.” 
 Domnul consilier BUJDOSÓ ALBERT-ZSOLT: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Probabil când s-au stabilit aceste sume de cotizaţie pentru localităţi, a fost la bază 
un buget de cheltuieli cu cheltuielile necesare. Am putea solicita un exemplar din 
acest buget de cheltuieli, în baza căruia au fost calculate sumele de cotizaţie?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Fireşte, 
voi cere Asociaţiei de Dezvoltare Comunitare o evidenţă şi voi transmite domnului 
consillier.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Nefiind alte 
observaţii, rog să votaţi. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 167/2009. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului »Andrei 
Mureşanu din municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 august 2009. Prezintă 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Teatrul 
»Andrei Mureşeanu« începând cu 1 august doreşte să renunţe la un post, mai exact 
la un post de contabil. După părerea mea, trebuie să sprijinim acest lucru.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Observaţii? Dacă 
nu sunt, rog să votăm. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 168/2009. 
 PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea 
contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat între Consiliu Local al 
Municipiului Sfântu Georghe şi S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Înfiinţând 
Asociaţia Eco-Sepsi, activităţile cuprinse în acest contract, vor trece la această 
asociaţie, care de fapt se va preda la Tega, dar contractul iniţial din anul 1998 
trebuie să îl anulăm. Rog sprijinul dumneavoastră. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Observaţii? Dacă 
nu sunt, rog să votaţi. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 169/2009. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Multi-Trans S.A. Prezintă domnul 
consilier Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Ca şi pentru 
Tega, am propus ca la acele trei unităţi, care sunt subordonate Consiliului Local, să 
avem reprezentanţi. Având în vedere faptul că e foarte greu ca toate problemele să 
se discute doar la nivelul Consiliului Local şi atunci consilierii, care vor fi 
permanent acolo, vreau să vă spun că la Tega funcţionează deja bine această 
chestiune. Deci eu am avut până acuma două adunări acolo şi vedem toate 
problemele şi putem ajuta la faţa locului. Deci propun ca acest proiect,  deci ca 
reprezentanţii în cadrul acestui proiect, să avem 3 reprezentanţi. Din partea 
Alianţei Partidelor Româneşti de aici, propunem la Multi-Trans pe domnul 
Mădălin Guruianu, iar vă rog pe dumneavoatră să faceţi propuneri în continuare 
pentru cele două locuri care au rămas. Vă mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Vă rog propuneri. Domnul Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Eu din partea fracţiunii 
U.D.M.R. propun pe domnul consilier Miklós Zoltán. 
          Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Pethő István.” 
 Domnul consilier PETHŐ ISTVÁN: (lb.m.) „Domnule preşedinte, eu aş 
propune modificarea numărului membrilor de la 3 la 5, ceea ce ar corespunde mai 
bine şi algoritmului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Eu aş propune să 
nu dublăm, deci cine participă într-un consiliu de administraţie, să nu acumuleze 
posturile, care presupune responsabilitate şi muncă. S-a format consiliul de 
administraţie la S.C. Tega S.A., unde domnii Şerban Valeriu, Miklós Zoltán şi eu 
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suntem membri. Dacă se poate lua în considerare, aceasta ar fi propunerea mea. Nu 
facem propuneri nominale, până când nu se hotăreşte numărul membrilor, pentru 
care a fost o propunere concretă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Să 
votăm dacă vor fi 3 sau 5 persoane. Ultima propunere a fost 5 persoane. Să votăm. 
 Se votează cu 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Klárik Attila, Miklós 
Zoltán, Mild Zoltán, Şerban Valeriu, Szentes Ádám) şi 3 abţineri de la vot (Bodor 
Lóránd, Guruianu Mădălin-Doru, Ivan Niculae-Gheorghe) 
 Rămânem la 3 persoane. Rog propuneri pentru cele 3 persoane. Domnul 
Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Fracţiunea 
Civică propune pe doamna Bereczki Kinga.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Nu mai sunt alte 
propuneri, să votăm. 
 Votare secretă. Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 
Mulţumesc. Observaţii? Nu sunt. Rog să votăm proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează cu 16 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 170/2009. 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea 
mandatarilor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe ca reprezentanţi ai 
Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Prezintă 
domnul consilier Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Foarte scurt. 
Acelaşi lucru este şi pentru URBAN-LOCATO, mai ales că URBAN-LOCATO 
este administrator unic, ştiţi foarte bine. Adică e un singur administrator şi atunci şi 
aici trebuie să facem această propunere. Propun tot trei membri. Din partea 
Alianţei Româneşti îl propun pe domnul Ivan Niculae. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Alte propuneri? Domnul Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „N-aş vrea să fac propunere, 
aş dori să solicit o scurtă pauză de un minut pentru o scurtă consultare, dar un 
minut este prea puţin, să fie 5 minute.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Toată lumea este 
de acord cu pauza? Da. Bine.” 
 (După pauză) 
Are cuvântul domnul Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Aş propune ca şi aici să 
majorăm numărul membrilor la 5, care ar asigura algoritmul care există în 
Consiliul Local.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Ultima propunere a 
fost pentru 5 persoane. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mild Zoltán), 1 abţinere de 
la vot (Guruianu Mădălin-Doru) (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală). 
 Rog propuneri. Domnul Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Din partea fracţiunii 
U.D.M.R. propun pe doamna Keresztély Irma şi domnul Mild Zoltán.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Alte 
propuneri? Domnul Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Din partea fracţiunii P.C.M. 
propun pe domnii Fazakas Mihály şi Pethő István.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Sunt cele 5 
persoane. Rog să votăm. 
 Votare secretă. Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (consilier 
Szentes Ádám lipseşte din sală). 
 Rog să votăm proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 15 voturi pentru  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 171/2009. 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încheierea 
unui Act adiţional la contractul de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 
Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Acest proiect de 
hotărâre conţine două modificări. Prima se referă la predarea reţelei de canalizare 
pluvială de la S.C. Tega S.A. la S.C. Gosp.Com. S.A.. A doua se referă la la 
reţeaua de apă din Ozun, care de mai mulţi ani sunt predate Consiliului Local din 
Ozun. Acesta trebuie scos din Contractul de concesiune. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. O scurtă 
întrebare: intreprinderea Gosp. Com. exisă în continuare? Pentru că atunci şi acolo 
trebuie numit Consiliul de Administraţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Intreprinderea 
Gosp.Com. s-a despărţit în două. Dintr-o parte s-a înfiinţat URBAN LOCATO iar 
cealaltă parte a devenit parte din Operatorul Regional. Încă nu are nume, 
deocamdată a rămas Gosp. Com., dar îşi va scimba denumirea şi va funcţiona în 
continuare ca Operator Regional. 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Dacă nu mai sunt 
observaţii, rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 172/2009. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
transmiterea în administrarea Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe a 
imobilului domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Kőrösi 
Csoma Sándor nr. 6. Prezintă domnul pimar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Este vorba de clădirea în care a funcţionat Clubul Pensionarilor. Propunem ca 
administrarea clădirii să fie predată Casei de Cultură Municipală. Aş dori să spun 
că este necesar 2/3 din voturi, deci din cei 15 consilieri prezenţi, 14 trebuie să 
voteze cu »Da« ca proiectul de hotărâre să treacă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Domnul Gazda Zoltán.” 
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 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „O întrebare scurtă. Despre 
care Club al Pensionarilor este vorba? Despre toate?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Va avea denumirea  
»Clubul Pensionarilor«. Nu am vrut să predăm unui anume club să nu aibă caracter 
exclusiv. Are denumirea »Clubul Pensionarilor« şi importanţa constă în faptul că 
toţi pensionarii, care trăiesc în oraş îl vor putea folosi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Pethő István.” 
 Domnul consilier PETHŐ ISTVÁN: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt, 
domnule preşedinte. Dacă ştiu bine, înainte acolo funcţiona Asociaţia »Nemere«, 
cel puţin mai demult ei au funcţionat acolo. S-a născut vre-o soluţie în legătură cu 
sediu?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Vizavi de izvorul 
Honvéd, spre Şugaş Băi, este un mic imobil, care este în stare destul de rea. Acel 
imobil l-am oferit şi Consiliul va asigura materialele necesare iar ei vor executa 
lucrările de reparaţii şi acolo îşi vor desfăşura activitatea. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Doar o întrebare de formă. 
La începutul proiectului de hotărâre scrie (lb.r.) »Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară«  »ascultând expunerea doamnei Sztakics 
Éva-Judit« (lb.m.) Dânsa nu este prezentă. Acest lucru ce problemă formală 
reprezintă?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Dânsa este în 
concediu. Este înlocuită.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Cine ştie câte asemenea 
proiecte de hotărâri sunt. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul Ivan 
Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. O 
scurtă întrebare: cine va asigura administrarea şi plata utilităţilor la această 
clădire?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, în momentul în 
care dăm în administrarea Casei de Cultură, Casa de Cultură va asigura aceste 
clădiri. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Nemai fiind alte 
observaţii, rog să votăm. 
 Se votează cu 15 voturi pentru  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 173/2009. 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei tehnico-economice, obiectivul de investiţii »Documentaţia de 
avizare pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice 
pentru bl. 43 A, B str. Daliei nr. 4 şi bl. 44 str. Daliei nr. 2 din municipiul Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna« faza II. Prezintă domnul primar.”  
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 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Am 
semnalat că în continuare se întocmesc noi şi noi proiecte pentru izolarea 
blocurilor. Este vorba de aprobarea documentaţiei tehnico-economice a izolării  bl. 
43 A, B str. Daliei nr .4 şi bl. 44 str. Daliei nr. 2 faza II. Am putut vedea că este 
vorba de 150.000 lei, adică 15 miliarde lei vechi. Din această sumă jumătate va fi 
asigurată de minister, 30% de Consiliul Local şi 20% va trebui să plătească 
asociaţiile de proprietari. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Sunt 
observaţi? Domnul Nemes Tibor.” 
 Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Trebuie să anunţ cu regret că la acest punct de pe Ordinea de zi am să votez cu 
»NU« şi aş vrea să motivez şi de ce. Evident că este un lucru lăudabil că în acest 
program de reînnoire figurează oraşul. Aproape un cartier întreg s-a reînnoit. Este 
vorba despre un cartier, unde s-au reînnoit exclusiv blocuri cu 4 etaje. Deoarece în 
oraş sunt foarte multe blocuri cu 10 etaje, care de asemenea sunt foarte vechi şi 
faţă de cele cu 4 etaje, acestea au fost costruite din beton şi izolarea lor este mult 
mai rea decât a celor din cărămidă şi din această cauză aş fi considerat un lucru 
lăudabil dacă am fi încercat să reabilităm şi 1-2 blocuri cu 10 etaje. Nu vorbesc ca 
interesat, pentru că şi eu stau într-un bloc cu 10 etaje, ci despre faptul că 
reprezentanţii blocului nostru au fost în audienţă la Primărie, am pus deoparte banii 
necesari. Nicăieri nu apare 1 sau 2 blocuri cu 10 etaje, ca o curiozitate, ca 
încercare. După părerea mea ar fi fost mai uşor abordarea domnului ministru dacă 
am fi trecut 2-3 blocuri cu 10 etaje printre cele de reînnoit. Din această cauză am 
hotărât să votez împotrivă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Îl liniştesc pe domnul 
consilier, pentru că vom introduce în program şi blocuri cu 10 etaje, nu exită nici 
un fel de hotărâre să nu fie întroduse  şi blocuri cu 10 etaje. Pentru domnul 
ministru Blaga este absolut indiferent dacă acordă bani pentru blocuri cu 10, cu 4 
sau cu 7 etaje. Documentaţia pentru aceste blocuri s-a întocmit mai repede fiindcă 
sunt de acelaşi tip ca cele din zona gării. Nu sunt excluse nici cele cu 10 etaje şi 
convingerea mea este că nu 1-2 ci 12 sau mai multe blocori cu 10 etaje vor fi 
incluse în acest program. Deci nu există nici un fel de discriminare privind 
blocurile cu 10 etaje. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Cred că s-a 
strecurat o greşeală în proiectul de hotărâre. Este vorba de blocul 43, sc. A şi B, 
precum de blocul 44 sc. A, B, C şi D. Valoarea totală a lucrărilor este de 20 
miliarde 6 milioane lei vechi. La defalcarea sumei, unde este prevăzută subvenţia 
şi contribuţia proprie, dacă adunăm cele trei cifre, rezultă suma de 15 miliarde lei, 
doar pentru blocul 44 sc. A, B, C şi D. Nu cumva s-a omis blocul 43 sc. A şi B ? 
Este clar ceea ce am spus? Deci pe pagina 2-a, dacă adunăm cele trei sume de 
50%, 30% şi 20% rezultă 1.503,48 RON, ceea ce reprezintă doar blocul 44 sc. A, 
B, C şi D iar blocul 43 sc. A şi  B s-a omis din defalcare. Am formulat destul de 
ceţos, dar sper că a înţeles toată lumea.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Este 
foarte corect ceea ce a spus domnul Miklós Zoltán. De fapt la acest lucru va trebui 
să ne întoarcem, când vom aproba documentaţia. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Nu. Eu propun să 
corectăm acum. Deci pe prima pagină apare totalul de 1.8393,75 RON. Practic şi 
pe pagina 2-a procentele de 50%, 30% şi 20% trebuie să reprezinte această sumă. 
După părerea mea aici şi acuma trebuie să corectăm, fiind vorba de o simplă 
operaţie de matematică. Mulţumesc pentru observaţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Vreau să spun 
doar o singură frază, pentru că trebuie să apreciem în mod pozitiv efortul, pe care îl 
face Guvernul pentru întreaga ţară în legătură cu această măsură de termoizolare. 
Vreau să spun că într-adevăr la aceste blocuri de 4 niveluri, care au aceeaşi 
structură, deci proiectele se fac mai uşor acuma. Şi mai e o treabă, cei care se 
mişcă mai repede, primesc banii mai repede, dar asta este treaba, pentru că nu poţi 
să aştepţi cu proiectele până la sfârşit. Şi eu cred că şi acele blocuri cu 10 niveluri 
merită, mai ales cele bătute prin cristale, pentru că cele bătute prin cristale, acolo 
problema izolaţiei este destul de dificilă, mai grea. Cele făcute din panouri, dacă 
ştiţi, au izolaţia între panouri, nu în interiorul panoului. Cam asta este problema, 
dar încă odată vreau să spun că efortul pe care îl face ministrul şi cred că şi în ziar 
a apărut şi cred că trebuie să spunem şi aici că ministrul Blaga a răspuns foarte 
exact la ceea ce într-adevăr Consiliul Judeţean, Primăria de aici şi chiar dânsul ne-a 
asigurat şi pe noi, că în continuare vor face eforturi să asigure banii pentru 
municipiu şi pentru Consiliul Judeţean. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Nefiind alte observaţii, rog să votăm proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 15 voturi pentru  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 174/2009. 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind sistarea 
stării  de indiviziune asupra unui teren aferent construcţiei situate pe str. Horea, 
Cloşca şi Crişan. Prezintă domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Este vorba de o 
clădire la care Primăria este coproprietară. Primăria are în proprietate o parte de 
aproximativ 18m2. Proiectul de hotărâre se referă la vânzarea acestei părţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Dacă nu sunt, rog să votaţi. 
 Se votează cu 7 voturi pentru şi 8 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Bujdosó 
Albert-Zsolt, Fazakas Mihály, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, 
Nemes Tibor, Pethő István) (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală).  
 Deci proiectul de hotărâre a fost refuzat. 
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea 
regimului juridic al unui teren forestier naţional domeniul public al Municipiului 
Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Trebuie 
să hotărâm asupra schimbării regimului juridic al unui teren forestier naţional din 



 21 

domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe. Acest lucru este necesar pentru 
proiectele din Şugaş Băi, pentru tunul de zăpadă  şi altele. Trebuie trecut din 
domeniul public în domeniul privat un teren de 2.753 m2. Conform legilor, acest 
teren va trebui să-l compensăm cu 2,75 ha de păşune. Rog să sprijiniţi.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Dacă nu sunt, rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 175/2009. 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
reactualizarea componenţei nominale a Comisiei de ordine publică, aprobată prin 
H.C.L. nr. 169/2005. Prezintă domnul consilier Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Este 
vorba de modificarea componenţei Comisiei de Ordine publică, comisie pe care 
trebuie să o organizăm la nivelul municipiului în conformitate cu prevederile legii. 
Cum s-a făcut şi în expunerea de motive, comisia locală este constituită după caz 
de primar, care este şi preşedintele acestei comisii, şeful Poliţiei Locale, 
reprezentantul Unităţii de Jandarmi. Vreau să vă informez că în cadrul comisiei, 
noi am dezbătut aceste probleme şi urmează să facem unele corecturi. De exemplu 
punctul 4, reprezentantul Poliţiei Comunitare, de fapt în lege se cere să fie şeful 
Poliţiei Comunitare, deci nu reprezentant. Vom scrie şeful. Patru consilieri locali şi 
cinci reprezentanţi ai comunităţii locale faţă de doi, care sunt consemnaţi în 
hotărâre, urmând ca aceşti reprezentanţi ai comunităţii să-i numim, cum cere legea, 
în funcţie de componenţa Consiliului. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Luări de cuvânt? Propuneri? Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. Şi 
eu susţin să majorăm numărul celor externi la 5, dar propun ca şi numărul 
reprezentanţilor Consiliului Local să majorăm la 5, ca la algoritm să nu avem 
probleme. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Şi eu susţin, dar din 
păcate legea prevede că numărul membrilor externi din comisie să fie de la 2 la 10 
şi în cazul consilierilor de la 2 la 4.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Deci numărul celor 
externi de la 2 la 10 şi al consilierilor de la 2 la 4. Sunt observaţii la acest lucru. 
(lb.r.) Domnule Ivan Niculae, rog să repetaţi propunerea, ca să votăm.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Propunerea mea 
este ca să avem 5 membrii ai comunităţii locale în cadrul acestei comisii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Să votăm despre 
această propunere. 
 Se votează cu 15 voturi pentru  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală). 
 Mulţumesc. Sunt alte observaţii, propuneri? Domnul Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Eu aş dori să propun să 
reducem numărul consilierilor la 3 din cauza algoritmului, pentru că în cazul a 4 
persoane ar fi discuţii.” 
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  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnule Şerban, aveţi ceva legat de propunere? (lb.m.) Întâi să votăm propunere 
domnului Klárik de reducere a efectivului. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pethő Isván) şi 2 abţineri de 
la vot (Kovács István, Nemes Tibor)  (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
 S-a acceptat. Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Eu propun din partea 
noastră pe domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Din partea Fracţiunii 
U.D.M.R. propun pe domnul Klárik Attila.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „În numele Fracţiunii Civice 
propun pe domnul Kovács Isván. Aş avea o întrebare: putem propune şi externi?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu propun să ne 
întoarcem la numărul 2 şi atunci în mod sigur putem vota referitor la externi. Legea 
prevede numărul între 2 şi 10, ce va fi cu externi?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş propune – 
pentru că nu consider cinstit ca trei fracţiuni politice să propună aici  dintre 62.000 
de persoane – să dăm un anunţ, ca cei care doresc, să se prezinte şi vom alege 5      
persoane prin tragere la sorţi. Spun sincer, eu nu văd altă soluţie mai cinstită. Dacă 
tot am decis să fie 5 externi, dacă sunteţi de acord, acordăm un termen, vine toată 
lumea care doreşte, depune un plic şi la şedinţa din luna august, tragem la sorţi 5 
persoane şi acele persoane vor fi cele externe. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. S-a 
prezentat domnul Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „E bine, respectă şi principiul 
democraţiei şi eu consider şi ideea bună. Mă gândesc la cei care au obiceiul să se 
prezinte şi Doamne fereşte să fie tras la sorţi cine nu trebuie, aşa că aş propune să 
treacă prin controlul unei comisii. Această comisie să fie alcătuită din 
reprezentanţii fracţiunilor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul Ivan 
Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Vreau să revin la 
prevederea legală. Textul de lege spune aşa: »2-5 reprezentanţi ai comunităţii, 
desemnaţi de Consiliul Local« Noi nu facem alegeri în stradă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Domnule Ivan, dar îi 
constrângem să vină! Nu putem să îi constrângem. Deci prima dată trebuie să vină 
să spună »eu vreau« şi din cei care vor, alegem pe cei cinci.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Permiteţi-mi să 
vă spun că în şedinţele anterioare deja am anunţat despre această situaţie, care se 
va ivi, de a se spune oameni şi nu cred că deja, dacă am ţinut cont şi am auzit ce s-
a vorbit, nu cred că nu sunt oameni care să poate fi numiţi. Dar, în sfârşit.” 
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 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Eu am o singură 
observaţie, domnule Ivan. Am decis ca să fie 3 consilieri şi 5 din exterior. Nu mi-
se pare cinstit să fie 3 consilieri şi 5 prieteni ai consilierilor sau primarului şi aşa 
mai departe. Deci atunci hai să lăsăm să vină toţi cei care doresc să facă parte din 
această comisie, iar acea comisie formată din cele trei persoane, care vor fi oricum 
membrii din partea Consiliului, să facă un filtru, aşa cum a spus domnul Kovács. 
Vor rămâne 5 persoane, poate vor rămâne 4 şi atunci o să schimbăm şi vor rămâne 
4. Poate vor rămâne 500 şi atunci o să tragem la sorţi. Asta e propunerea mea. Deci 
tragem la sorţi şi îi desemnăm, că e desemnare, nu vă supăraţi. Conform legii, în 
momentul când desemnăm, este desemnare.” Domnule Şerban, sute de poliţişti şi 
jandarmi nu pot să facă faţă peste tot în oraş, nu cred că 5 externi plus trei 
consilieri vor putea să patruleze ziua şi noaptea pentru ordinea publică a oraşului.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Ca să preiau din 
ceea ce a spus domnul Şerban, trebuie să ne uităm în lege, în art. 6, care este de 
fapt şi în anexa de la proiectul de hotărâre, ne spune ceea ce face un astfel de 
consiliu, deci filtrul ăla pe care îl vom face şi vom alege, va trebui să corespundă 
oamenii, oameni, care ştiu eu 17, 18% să fie capabili să răspundă la punctele, care 
sunt acolo. N-am nimic cu nimeni şi nu sunt pentru discriminare, dar dacă vrem să 
facem ceva corect, trebuie să alegem oameni care să pot face ceea ce este acolo. Vă 
mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Cu tragerea la sorţi nici eu nu 
sunt de acord. De altfel domnul Ivan a semnalat că dânşii pot să facă propuneri. Şi 
noi, Fracţiunea Civică putem face propuneri.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş dori să nu fie 
bătători la ochi ca membrii unui partid să fie membrii externi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Klárik 
Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Eu aş propune să amânăm 
nominalizarea membrilor comisiei pentru mai târziu şi să trecem mai departe. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Aceasta fiind 
ultima propunere, rog să votăm. 
 Se votează cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Fazakas Mihály, Ivan 
Niculae-Gheorghe) 3 abţineri de la vot (Bálint József, Ferencz Csaba, Guruianu 
Mădălin-Doru) (consilier Szentes Ádám lipseşte di sală). 
 Deci se amână. 
 PUNCTUL XVII. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind vânzarea 
prin licitaţie publică deschisă a unui teren de construcţii, situat pe str.Romulus 
Cioflec. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Am fost 
căutat de reprezentanţii Asociaţiei Judeţene a Contabililor, care ar dori să cumpere 
un teren de 360 m2  de la Consiliul Local. Doar prin licitaţie publică deshisă putem 
vinde cu preţul de pornire de 35 €/m2, adică 53.100 lei. Rog să spijiniţi; şi în acest 
caz este necesar 2/3 din voturi. Mulţumesc.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Observaţii? Nu 
sunt. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Fazakas Mihály)  
(consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 176/2009. 
 PUNCTUL XVIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţa de 1.628 m2, 
situat pe str. Lt. Păiuş David. Prezintă domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Acest teren este 
cel pe care am încercat deja să-l concesionăm şi  care se află între spălătoria 
»Regina« şi benzinăria »Lukoil«. Nici după anunţarea de repetate ori nu s-a reuşit 
concesionarea, iar acum reducem preţul de concesionare la 2,5 €/m2/an. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Susţin această 
concesionare şi aş vrea să atrag atenţia că şi în acest caz este nevoie de 2/3 din 
voturi. 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Nu 
sunt luări de cuvânt, să votăm. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 177/2009. 
 PUNCTUL XIX. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Lt Păiuş David. Prezintă 
domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Este vorba de 
parcelarea terenului din str. Lt Păiuş David, pentru a crea posibilitatea vânzării 
celor care au cumpărat diferitele clădiri de acolo. Acest proiect de hotărâre a mai 
fost pe ordinea de zi, a fost dezbătut, dar dintr-un motiv oarecare a fost amânat. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Observaţii? Nu 
sunt. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 178/2009. 
 PUNCTUL XX. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele de teren în Şugaş Băi în 
vederea constririi unor case de vacanţă. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Dorim să 
scoatem la licitaţie publică 4 parcele din Şugaş Băi, una de 170 m2, una de 205 m2, 
una de 200 m2 şi una de 195 m2. Este necesar 2/3 din voturi şi vă rog popularizaţi, 
ca să putem vinde cât mai scump aceste terenuri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Sunt consecinţe 
interesante. Eu am iniţiat acest proiect de hotărâre şi în loc de acesta am primit alte 
2 sau 3 să prezint, aşa că mulţumesc frumos. Nu pot să spun că mi-a fost retrasă 
posibitatea de interpretare a unui rol. Deci acolo sunt parcele, la care nu de mult 
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am desfăcut contractul, dar pentru că sunt solicitanţi, încercăm să dăm din ce se 
poate. Ar fi bine să facem acuma, pentru că acuma sunt în curs de execuţie 
construcţii şi atunci şi acolo se poate rezolva. Preţul de pornire al chiriei este de 1,5 
€/m2/an. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Observaţii? Nu 
sunt observaţii. Rog să votăm. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 179/2009. 
 PUNCTUL XXI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului cu titlul »Centru Social de Urgenţă pentru familii şi persoane aflate în 
situaţie de risc social« din Municipiu Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de 
proiect. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Nu mai 
repet încă odată, important este faptul că oraşul nostru a intrat în acest program cu 
contribuţie proprie de 2%, care are valoarea de 52.000 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Sunt 
observaţii, luări de cuvânt? Domnul Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc. În cadrul 
Comisiei Sociale s-a ridicat problema şi domnul primar mi-a întărit convingerea că 
acestor centre trebuiesc găsite denumiri, deorece denumirea oficială nu se poate 
reţine, pronunţa. Nu spun ca propunere ci ca idee că ar trebui denumite cu numele 
unei persoane, care a avut activitate socială în oraşul nostru. Aş ruga membrii 
consiliului să se intereseze în istoria oraşului de asemenea persoane. Ca idee, ca 
exemplu aş aminti pe doamna Vida Izabella, cea care a înfiinţat Căminul Mama şi 
copilul în acest oraş.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Dacă nu mai 
doreşte nimeni să ia cuvântul, rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 180/2009. 
 PUNCTUL XXII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea transferului servicului de Asistenţă Medicală Comunitară şi de Asistenţă 
Medicală în unităţile de învăţământ din Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. În cadrul 
descentralizării, Ministerul Sănătăţii transferă serviciul de Asistenţă Medicală 
Comunitară şi de Asistenţă Medicală din unităţile de învăţământ la Primărie. Aş 
dori să spun că potrivit Hotărârii Guvernului, doar până la sfârşitul anului va fi 
asigurată subvenţia. Cu puţină teamă vă propun să apăsaţi butonul verde sau »Da«, 
pentru că nu ştim ce va fi după 1 ianuarie. Am spus de foarte multe ori că susţin 
descentralizarea, dar nu predarea sferelor de activitate fără bani. Acest caz este 
foarte bun pentru a preda ceva şi nu ştim ce se va întâmpla după 1 ianuarie. 
Împotriva acestui fapt, propun să votăm şi să sperăm că după 1 ianuarie vom putea 
asigura funcţionarea acestor instituţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Domnul Bujdosó Zsolt.” 
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 Domnul consilier BUJDOSÓ ALBERT-ZSOLT: (lb.m.) „Mulţumesc. Aş 
avea o întrebare. În proiectul de hotărâre scrie că începând de la 1 iulie. Aici ceva 
este greşit. Cum se poate aplica retroactiv o hotărâre a consiliului? Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Nu retroactiv, ci a 
apărut Hotărârea Guvernului în care este prevăzută trecerea acestor servicii la 
Consiliile Locale în termen de 3 luni. Practic înseamnă că salariile nu le vom plăti 
din bugetul local, deci acest lucru nu este valabil şi nu influenţează. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Nu se mai prezintă 
nimeni, deci rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 181/2009. 
 PUNCTUL XXIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unei convenţii de colaborare între Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Am fost 
căutat de către doamna Vas Mária, conducătorul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna pentru a semna un contract de colaborare. 
Acest lucru este important, deoarece la diferite concursuri Cosiliul Local al 
Municipiului va trebui să fie cofinanţator la funcţionarea instituţiilor care sunt pe 
teritoriul municipiului. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Nu sunt. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 182/2009. 
 PUNCTUL XXIV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea H.C.L. nr.87/2004 privind animalele nesupravegheate, 
prinse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Cred că îndrăgim cu 
toţii animalele, numai animalele vagaboande nu, adică şi animalele vagaboande, 
dar nu pe domeniul public. Din această cauză propun să înăsprim condiţiile. În 
propunere sunt trecute sumele: 50 lei în cazul câinilor, 20 lei pentu oi, 150 lei 
pentru porci, 2.000 lei pentru cai, 150 lei pentru vaci, care trebuie plătite de către 
proprietari. Totodată am scurta perioada în care noi trebuie să avem grijă de 
animale, pentru că acest lucru crează probleme. Perioada de 72 de ore – în care un 
cal trebuie hrănit, curăţat – am scurta la 24 ore şi în cazul în care în termen de 24 
de ore proprietarul nu răscumpără animalul prins, atunci va fi sacrificat. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mi se pare foarte 
bună treaba asta şi completează ceea ce  mai era valabil, cei abilitaţi să facă treaba 
asta, ar trebui să o facă mai ferm. Ce observaţie aş avea eu aici? Este vorba de 
această amendă de 2.000 lei pe cap de animal la cabaline. Cam ştim ce cabaline 
sunt în oraş. Oare are acela posibilitatea să plătească acei 2.000 lei? Şi atunci ia 
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amenda şi-o rupe aşa şi aruncă agentului constatator în faţă, pentru că vine la noi în 
Primărie, ieraţi-mă domnule primar, vine la Primărie şi o să-i facă proces verbal de 
insolvabilitate. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci aţi interpretat 
greşit această hotărâre. Deci, nu este vorba de a da o amendă. Este vorba de a plăti 
suma pentru a recupera animalul. Deci dacă nu plăteşte suma, animalul va fi 
sacrificat.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Aşa e: 
»constituie contravenţie şi se sacţionează cu amendă contravenţională, după cum 
urmează«.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Aşa. Deci este amendă, 
dar i se restituie animalul după ce a plătit această amendă. Deci dacă nu plăteşte 
amenda, nu i se restituie calul, iar dacă el nu vine să ceară animalul, atunci nu 
primeşte nici amendă pentru că nu ştim cine e proprietarul calului. Şi ca să mai 
completez prima idee, practic am decis să strângem un pic şurubul, dacă se poate 
spune aşa. După ce am oferit comunităţii din Őrkő acea păşune, practic ei în acest 
moment au păşune, care este apărată, deci chiar nu mai au nici un argument să 
aducă, dacă animalul lor este înafara păşunii respective. Ştim foarte bine preţul 
unui cal de acest gen, este aproximativ 1.000 RON. Până acuma au fost ani, când 
au plătit 500 RON, pentru că până acuma era de 500 RON. Ideea noastră e să nu 
mai merite să plătească acele 2.000 RON, dar în cazuri excepţionale în care se 
prinde un cal de rasă care valorează mii de €, atunci să aibă posibilitatea 
proprietarul să răscumpere cu 2.000 RON. Deci asta era ideea. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „În legătură cu cei doi vorbitori 
dinaintea mea, aş vrea să spun că aceşti cai probabil nu sunt de rasă, deci nu va 
merita pentru nimeni să răscumpere, totodată nu întotdeauna sunt lăsate animalele 
fără supraveghere din rea voinţă sau neglijenţă. S-ar putea să fi evadat într-un mod 
oarecare. Totodată aş dori să nu discriminăm aşa de mult caii şi din această cauză 
aş propune ca amenda pentru cai să fie 1.000 lei, iar pentru porci şi vaci 500 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Accept ca în cazul 
porcilor şi vacilor să fie 500 lei, dar dacă în cazul cailor reducem de la 2.000 lei la 
1.000 lei, nu facem nimic şi ştim foarte bine că în oraş creează probleme mari caii 
vagabonzi şi nu porcii sau vacile vagaboande. Pentru caii vagabonzi avem o ofertă, 
am oferit păşune pentru caii vagabonzi şi nu vacilor vagaboande. Din această cauză 
ţinem la înăsprire faţă de cai. Deci noi am oferit ceva şi în schimb cerem ceva. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Şi eu am comparat sumele, 
dar argumentele, care s-au făcut auzite, mi-au schimbat ideea. Spuneam deschis că 
discriminăm caii. Şi eu sunt de acord cu domnul Bálint, că luând în considerare 
veniturile comunităţii rromilor, şi 10 milioane lei este o sumă destul de mare. Nu-i 
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aşa? Şi eu susţin ceea ce a spus domnul Bálint, dar înţeleg şi argumentele domnului 
primar.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „A fost caz, când un 
cal evadat a distrus 3 maşini şi proprietarul a plătit mai mult. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Probabil că este 
nepopular, dar am să spun: da, aş dori ca în oraşul nostru să scadă numărul cailor, 
pentru că nu cred că viitorul este ca în Sfântu Gheorghe să fie foarte mulţi cai, 
vaci, porci, măgari etc. Deci îmi asum că doresc ca în Sfântu Gherghe să scadă 
numărul cailor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Bujdosó Zsolt.” 
 Domnul consilier BUJDOSÓ ALBERT-ZSOLT: (lb.m.) „Pe de o parte 
părerea mea este că în cazul cailor, 20 milioane lei vechi va încărca bugetul local 
în minus, pentru că dacă se facturează, nu se va plăti. Eu am o idee, dacă tot am 
stabilit suma unei amende, nu s-ar putea da o şansă proprietarului calului prins să 
achite datoria prin muncă? Deci ar putea achita amenda de 2.000 lei prin muncă. 
Deci oraşul va stabili că valoarea amenzii este de 5-10 zile de muncă şi oraşul ar 
putea obţine folos, pentru că eu nu văd ca din acesta să fie cândva bani. Sună bine 
că amendăm toată lumea cu 20 milioane lei, dar pot să pun şi pariu că nimeni nu va 
plăti.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Aş dori să precizez 
încă odată. Suma de 20 milioane lei reprezintă preţul răscumpărării. Până acuma a 
fost de 5 milioane lei şi din 10 cai au fost răscumpăraţi 8. De unde au adunat 5 
milioane lei nu ştiu, bănuiesc, dar au răscumpărat 8 şi doar 2 cai au fost duşi la 
abator. După părerea mea, scopul nostru nu este să majorăm cu 20 milioane lei 
datoria faţă de Consiliul Local de 7 miliarde lei a comunităţii din Őrkő. Cred că şi 
în mandatul următor vom discuta cum vor achita datoria de 7 miliarde lei prin 
muncă, pentru că nu cred că în 3 ani vor putea să achite 7 miliarde lei. Nu avem 
interesul să majorăm suma datorată ci să scadă numărul cailor. Spun că acest lucru 
este nepopular, dar îmi asum, pentru că nu vreau să trăiesc într-un oraş şi nu vreau 
să trăiască copii mei într-un oraş în care creşte numărul cailor sau al vacilor. Pentru 
acest lucru pot să fiu criticat sau lăudat, dar aceasta este părerea mea pe care mi-o 
asum.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mai am încă o 
problemă şi îmi cer scuze că nu am văzut-o cu ocazia discutării în comisie. Este 
vorba de alin. 2 la respectiva hotărâre, unde spune aşa: »Dacă în termen de 24 de 
ore de la afişarea, respectiv apariţia anunţilui în ziare, animalul nu este revendicat 
sau proprietarul ori deţinătorul legal al acestuia nu face dovada îndeplinirii 
obligaţiilor prevătute la alin. 1.« Asta s-ar înţelege, sau cel puţin asta înţeleg eu, 
dacă revendică, nu se mai pune problema asta a sancţionării. Sunt două puncte 
distincte, textul de lege, zice: »animalul nu este revendicat sau propritarul ori 
deţinătorul legal al acestuia«. Sunt două aspecte diferite. Dacă vine unul şi 
revendică, îl mai poţi amenda? Nu. Iertaţi-mă. Deci vine şi-l revendică şi spune: 
domnule, e calul meu, dă-mi-l înapoi. Dar zice mai departe: »sau proprietarul ori 
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deţinătorul legal al acestuia nu face dovada plăţii« Dar atunci nu mai putem 
considera abandonat că el revendică.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Aşa cum scrie şi în 
proiectul de hotărâre, sunt două posibilităţi. Prima posibilitate e să nu vină nimeni 
după cal, e varianta numărul unu. Da? Deci nu vine nimeni după cal, trec 24 de ore 
şi animalul a fost sacrificat. Varianta a doua, vine cineva în termen de 24 de ore şi 
spune: calul este al meu. Da? Şi atunci trebuie să facă dovada plăţii, ca să-i dea 
înapoi animalul. Deci dovada plăţii celor 2.000 RON.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Sunt două situaţii 
distincte şi prima o exclude pe a doua. Dacă animalul este revendicat, din text 
reiese că nu mai poate fi confiscat. Din punct de vedere al formulării juridice 
trebuie să fim foarte exacţi pentru a nu avea interpretări.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Eu cred că 
totuşi e complicat. Dacă spuneţi »şi«, asta înseamnă că în 24 de ore trebuie să facă 
dovada plăţii. De asta e mai bine »sau«. Dacă spuneţi »şi«, cum ai spus tu, este clar 
că în 24 de ore trebuie să facă plata.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, daţi-mi voie să 
vă explic încă odată. Deci alin. 2 spune în felul următor: »dacă în termen de 24 de 
ore de la afişarea, respectiv apariţia anunţului în ziare, animalul nu este revendicat 
sau proprietarul ori deţinătorul legal acestuia nu face dovada îndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute la alin. 1, adică să plătească suma respectivă, acesta se 
consideră fără stăpân sau după caz, abandonat.« Deci ce înseamnă? În cazul în care 
el nu vine, spunem că este fără stăpân. În cazul în care vine, dar nu aduce dovada 
plăţii, este abandonat. Deci înţelegeţi? Eu nu cred că e problemă. Procedura este în 
felul următor: în cazul în care animalul nu este revendicat sau stăpânul apare, dar 
nu plăteşte, trebuie făcută o dispoziţie a primarului prin care eu trec acel animal în 
propritatea Primăriei, pentru că eu trebuie să duc acel animal la abator, este al 
Primăriei. Înţelegeţi? Sau să-l ţin în curte, sau nu ştiu ce să fac. Asta e procedura. 
Deci, încă odată, eu nu sunt gramatician, spunem în felul următor: dacă nu este 
revendicat, înseamnă că este considerat fără stăpân. Corect? Aşa. Sau, dacă 
proprietarul nu plăteşte, atunci est considerat abandonat. Eu nu văd care este 
problema.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Să mă ierte lumea, dar 
trebuie să îndeplinească două condiţii pentru a putea recupera: să solicite şi să 
plătească. Din punct de vedere gramatical trebuie »şi« pentru că dacă luăm »sau« 
atunci înseamnă că ori cere, ori plăteşte.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Deci, atunci va fi 
următoarea modificare de text: »animalul nu este revendicat sau proprietarul ori 
deţinătorul legal a revendicat, dar nu a făcut dovada îndeplinirii...« Este în ordine?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mai sunt 
observaţii? Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu aş fi vrut să propun acest 
»şi«, dar acuma nu mai este de actualitate. Încă o scurtă paranteză. Din luarea de 
cuvânt a domnului consilier Bujdosó reiese că prin acest proiect de hotărâre creşte 
valoarea amenzilor stabilite şi neîncasate. Nu este aşa, este amendat cel care 
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răscumpără. Deci cel care nu răscumpără,  nu este amendat. În acest caz nu va fi 
amenda stabilită şi neîncasată.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Kovács 
István mai doreşte să ia cuvântul?” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Mai este timp, pentru că am 
trecut repede peste acest »şi«. Eu mă gândesc puţin social. În timp ce înţeleg 
intenţia şi logica domnului primar şi într-un oraş burghez, care din ce în ce mai 
mult părăseşte acest caracter agricol, totuşi văd puţin urban acest punct de vedere 
şi mă gândesc că dacă vrem să deschidem o discuţie urbano-populară, acele familii 
care au cal, nu au aşa de multă nevoie de ajutor social. Într-un mod oarecare acel 
cal înseamnă existenţa lor. Spun că eu nu doresc să se înmulţească caii sau să 
facem cadou câte un cal, dar meditez că dacă în timp ce fixăm o direcţie, există şi 
implicaţii de fond. Comunităţile de rromi au încercat în mai multe privinţe să-şi 
schimbe obiceiurile, stilul de viaţă etc. fără mare succes.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul  Bujdosó 
Zsolt.” 
 Domnul consilier BUJDOSÓ ALBERT-ZSOLT: (lb.m.) „Aş spune că cel 
care a fost amendat, are dreptul legal să atace în instanţă. Legea, mai bine zis 
Hotărârea Guvernului nr. 2 prevede că în momentul în care cineva atacă în tribunal 
procesul verbal prin care a fost stabilită amenda, se întrerupe orice măsură de 
execuţie. Deci în cazul în care acest cal după 24 de ore este sacrificat şi puţin 
probabil, dar poate că cineva crede că s-a făcut o nedreptate, au fost greşeli şi atacă 
acel proces verbal de amendare, atunci cred că oraşul ar avea probleme.” 
  Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Trebuie să spun că 
destul de multe hotărâri s-au aprobat aici, din care destul de multe am propus, am 
susţinut. Acum se poate întâmpla ca din o mie unul să mă dea în judecată şi să 
câştige, atunci primarul va plăti. Nu pot să spun altceva. Dacă eu trebuie să aleg 
între a plăti un cal şi 999 să las pe drumuri, atunci mai bine plătesc un cal, dacă 
pierd procesul. Dar oricum trebuie făcută ordine. Eu nu cred că între acest oraş 
urbanizat şi comunitatea populară să fie discuţii. Eu cred că oraşul trebuie să se 
îndrepte în direcţia în care nu se pune problema ca în centrul oraşului, peste tot 
găsim, nu ştiu cum să spun, urmele care le lasă în urma lor caii şi vacile. Dacă 
pornim acuma şi înconjurăm oraşul, cel puţin în 10 locuri găsim excremente de cai 
– ca să formulez aşa de frumos – pe teritoriul oraşului. Cred că este periculos din 
punctul de vedere al circulaţiei şi din punctul de vedere al copiilor. Şi împotriva 
faptului că este foarte grea schimbarea comunităţii rromilor, ori acceptă 
comunitatea rromilor regulile de joc care sunt necesare pentru funcţionarea unui 
oraş, ori nu, şi atunci trebuie să accepte confruntarea. Împotriva faptului că eu mă 
gândesc, am spus de multe ori că am încredere în comunitatea rromilor, aş dori să-i 
susţin, dar trebuie respectate regulile de joc. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Bodor Loránd.” 
 Domnul consilier BODOR LORÁND: (lb.m.) „Aş fi dorit să-l întreb pe 
domnul consilier Kovács István: câte căruţe de rromi a văzut cu plug, dacă vorbim 
de existenţă?” 



 31 

 Reprezentanta satului Chilieni, doamna TÖRÖK ARANKA: (lb.m.) „Acum 
nici nu ar mai trebui să spun, şi acuma merg cu caii în hotarul satului, şi acuma îi 
găsiţi acolo. Merg la piaţă în Ozun şi nu ştiu unde, se întorc înapoi, dau drumul 
cailor şi pe străzi stau câte 4-5 căruţe. Cosesc fânul şi otava. Doar atunci vin cei cu 
costum negru, dacă eu mă duc să-i anunţ. De exemplu în judeţul Harghita au 
adoptat hotărârea ca cei care nu au teren dar au 4-5 cai, sunt luaţi la întrebări cu ce 
întreţin, hrănesc animalele. Această amendare nu este bună. Vă rog să mă credeţi, 
nu este suficientă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Vă cer scuze, de 4 
minute a început audienţa la mine. Trebuie să vă spun o scurtă întâmplare. Nu ştiu 
exact dacă în Chilieni sau Coşeni a povestit o femeie în vârstă. S-a întâmplat să 
strângă cartofi şi la marginea terenului a fost o grămadă de cartofi, s-a oprit căruţa 
rromilor, au început să încarce cartofii. Proprietarii s-au dus acolo să protesteze, 
bărbatul în vârstă a fost lovit de două ori cu biciul şi le-a obligat pe cele două 
persoane în vârstă să încarce cartofii în căruţă. Evident că această întîmplare »face 
să se deschidă briceagul în buzunar«, dar nu se poate generaliza. Aceasta este a 
doua oară când »mi se deschide briceagul în buzunar«. Eu cred că trebuie să fim 
atenţi şi să nu-i apărăm pe cei care trăiesc din furturi ci să sprijinim şi să apărăm pe 
cei care vor să trăiască şi să muncească cinstit. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Fazakas Mihály.” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHÁLY: (lb.m.) „Mulţumesc. Şi eu aici iau 
cuvântul, dar vreau să egalez, pentru că am votat împotriva, când domnul primar a 
propus vânzarea unor terenuri. Acum susţin. Am văzut o imagine a oraşului, care 
este în curs de îmbunătăţire cu lămpi, vopsire etc. În fiecare dimineaţă urmăresc 
cum defilează căruţele, nu pe str. Şugaş ci pe bulevardul Grigore Bălan. Defilează 
cu tot neamul, adună fier, răstoarnă pubele de gunoi, acolo îşi fac treaba. Degeaba 
e pus panoul cu »intrarea căruţelor intezis«. Nu se sinchisesc de Poliţia Comuntară, 
nici de alţi poliţişti, nu se sinchisesc de nimeni. Dacă cineva le face observaţie, îi 
ameninţă »îţi dau vre-o două« şi sar jos 2-3 flăcăi vânjoşi. Aşa merg lucrurile. 
Degeaba facem orice fel de imagine oraşului, dacă turiştii văd pe bulevard trei 
căruţe trase de cai, se opresc, se uită şi mai fac şi fotografii, pentru că aşa ceva nu  
vede în alt oraş. Dacă vrem, putem să-i pridem şi să-i expunem la vedere, dar cred 
că nu e bine. Eu susţin propunerea domnului primar.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „M-am uitat la ceas şi ne-a 
luat 40 şi ceva de minute treaba asta. Cred că odată şi definitiv, nu ştiu dacă 
definitiv, dar trebuie făcut ordine în oraş, trebuie făcută regulă. Acuma sunt 60.000 
de cetăţeni şi noi discutăm de 1.000, 2.000 sau 3.000. Deci ăia 5.000 ce spuneţi 
dumneavoastră, trebuie să-i respecte pe ăia 55.000. Asta e treaba. Nu ne jucăm, nu 
vorbesc de faptul că sunt abandonaţi. Dar gândiţi-vă că cei care îşi duc vacile sau 
caii sau nu ştiu ce animale, merg pe str. Erege. Eu ieri dimineaţa m-am dus pe 
strada aia, am trecut cu maşina prin excrementele acelea de vaci, toată maşina s-a 
murdărit şi s-a împrăştiat toată mizeria de acolo. Eu cred că e foarte bine spus în 
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hotărârea de aici. Poate că e mai bine spus acolo, clar că cei care plătesc amenda, 
sau plătesc revendicarea, primeşte calul înapoi. Cel care nu plăteşte, nu primeşte 
înapoi calul. E clar. Eu deja m-am enervat, tot ne învârtim între »şi« şi »sau« sau 
nu ştiu ce. E clar, ai plătit cele două mii, ai luat animalul, n-ai plătit două mii, 
animalul trece în proprietatea Primăriei şi se valorifică. E clară treaba. Dacă punem 
la rând căruţele, câte sunt la Őrkő, să ştiţi că va fi cel puţin dacă nu 3 km de căruţe, 
dar 1 km precis. Trebuie făcută o regulă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Vă mulţumesc. Şi 
mie mi se par măsurile drastice, dar sunt de acord că nu se poate face ordine decât 
în acest fel. (lb.m.). Rog să daţi citire propunerii de modificare.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Deci: (lb.r.) »nu este 
revendicat sau proprietarul ori deţinătorul legal a revendicat, dar nu a făcut dovada 
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute.« (lb.m.) Aceasta este una din modificări. Alta 
este că am spus că accept să majorăm la 500 lei în cazul vacilor şi porcilor, dar nu 
modificăm în cazul cailor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Să votăm prima 
propunere de modificare. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
 Următoarea propunere de modificare se referă la reducerea de 1.000 lei. 
Propunerea a fost făcută de către domnul viceprimar Bálint Iosif, deci 1.000 lei în 
loc de 2.000 lei.  
 Se votează cu 9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Bodor Loránd, Guruianu 
Mădălin-Doru, Klárik Attila, Miklós Zoltán, Mild Zoltán, Şerban Valeriu). 
 Rămânem la cauţiunea de 1.000 lei. Acum să votăm modificarea de 500 lei. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
 Mulţumesc. Să votăm proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 183/2009. 
 PUNCTUL XXVI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea burselor de excelenţă »Sfântu Gheorghe«. Prezintă domnul consilier 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc 
frumos. Este simplu, a trecut prin două comisii, s-a discutat destul de mult şi la 
Comisia de Tineret şi sport şi cea de Învăţământ. Mulţumesc colegilor pentru 
atenţia acordată. Cred că va fi un fapt bun pentru elevii din Sfântu Gheorghe. 
Bănuiesc că aţi văzut cu toţii, e vorba de 5 burse de câte 2.000 lei pentru elevii din 
anii terminali. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Luări de cuvânt? (lb.r.) Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Din partea 
alianţei noastre propunem în Comisia pentru stabilirea câştigătorilor de burse pe 
domnul Guruianu Mădălin şi pe doamna Pârvan Rodica. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc. (lb.m.) 
Alte propuneri? Domnul Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Din partea Fracţiunii 
U.D.M.R. propun pe doamnele Keresztély Irma şi Sztakics Éva. Mulţumesc.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Din partea P.C.M. propun pe 
doamna Bereczki Kinga şi domnul Ferencz Csaba.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Vă rog încă o 
propunere.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Propun pe domnul Nemes 
Tibor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Sunt cele 7 
persoane. Rog să votăm cele 7 persoane. 
 Votare secretă. Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám 
lipseşte din sală). 
 Rog propuneri pentru încă trei persoane în Comisia pentru rezolvarea 
contestaţiilor. Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „În Comisia pentru analizarea 
contestaţiilor propun pe domnul Pethő István.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul Ivan 
Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Propun pe 
domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Propun pe domnul Klárik 
Attila.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Au fost propuse 
trei persoane, rog să votaţi. 
 Votare secretă. Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám 
lipseşte din sală). 
 Să votăm proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 184/2009. 
 PUNCTUL XXVII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna august. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Ca preşedinte la 
şedinţa din luna august este propus domnul Nemes Tibor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Rog să votaţi.” 
 Votare secretă. Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere de la vot  
HOTĂRÂREA nr. 185/2009. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 202/2008 privind aprobarea contractării unei linii de finanţare 
rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei şi a H.C.L. nr. 162/2009 privind 
modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2008. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Este vorba de o mică modificare. În preambulul proiectului de hotărâre figurează 
Legea nr. 314/2004. De atunci a apărut Hotărârea Guvernului nr. 64/2007. Aceasta 
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trebuie. Deci în preambul trebuie să ne referim la Hotărârea Guvernului nr. 
64/2007 şi nu la Legea nr. 314/2004. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Dacă nu sunt 
observaţii, rog să votaţi. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 186/2009. 
 PUNCTUL D2. de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal-Cartier Rezidenţial str. Borvíz. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. P.U.Z. 
din str. Borvíz trebuie să aprobăm pentru că, aşa cum am amintit, A.N.L.-ul vrea să 
construiască 120 de apartamente noi, 5 ori 3 scări. Din acestă cauză trebuie să 
aprobăm acest P.U.Z. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Nu sunt observaţii, 
rog să aprobăm. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 187/2009. 
 PUNCTUL D3. de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privindrevocarea 
H.C.L. nr. 163/2009 privind încheierea unui contract de fiurnizare de servicii cu 
S.C. EUROPE MEDIA S.R.L. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Aş dori să propun 
retragerea proiectului de hotărâre privind contractul încheiat cu S.C. EUROPE 
MEDIA S.R.L. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Luări 
de cuvânt? Deci este rezilierea contractului existent. Dacă nu sunt observaţii, rog 
să votaţi.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Am fi dorit să întrebăm de ce 
retragem?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Este trecut în 
raport.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Am două argumente. 
Unul este ca acestă hotărâre – ca să mă exprim delicat – este opusul hotărârii 
Consiliului Central al Audiovizualului. Practic această hotărâre nu a fost valabilă, 
deci nu am plătit nici o sumă televiziunii. Şi data trecută am vorbit despe această 
televiziune în situaţie fără concurenţă, faţă de alte organe de mass-media, care nu 
primesc subvenţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Dacă nu mai sunt 
întrebări, rog să votăm. 
 Se votează ci 14 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Gazda Zoltán)  (consilier 
Szentes Ádám lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 188/2009. 
 PUNCTUL D4. De pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. nr. 68/2007 privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi S.C. COMERŢ ŞI SERVICII »MINERVA« S.R.L. Prezintă domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Există un contract de 
asociere între Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi S.C. MINERVA S.R.L. Trebuie 
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propuşi doi membrii în Consiliul de Administraţie. Rog să faceţi propuneri. 
Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii, propuneri? (lb.r.) Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Propun pe domnul Guruianu 
Mădălin.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Aş dori să-l propun pe 
domnul Bodor Loránd.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul Gazda 
Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu aş propune pe domnul 
Fazakas Mihály.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Sunt 3 persoane în 
loc de două, trebuie să votăm separat. Primul este domnul Guruianu Mădălin. 
 Votare secretă. Se votează cu 11 voturi, 1 vot împotrivă, 3 abţineri de la vot. 
 Cine este pentru ca domnul Bodor Loránd să fie în Consiliul de 
Administraţie. 
 Votare secretă. Se votează cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 4 abţineri 
de la vot. 
 Rog să votaţi despre domnul Fazakas Mihály. 
 Votare secretă. Se votează cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abţineri 
de la vot. 
 Deci domnii Fazakas Mihály şi Guruianu Mădălin vor fi membrii 
consiliului. 
 Să votăm proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 189/2009. 
 Urmează: 
 
 D I V E R S E 
Domnul Ivan Niculae s-a înscris la cuvânt.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Am o întrebare 
pentru domnul primar. Ţinând cont de ultimele probleme, pe care le-am văzut la 
televizor că s-au întâmplat în ţară, cu diferite situaţii din acestea, de urgenţă, vreau 
să întreb dacă există şi la noi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, dacă 
funcţionează, cine sunt membrii? Dacă sunt prevăzuţi pentru Coşeni şi pentru 
Chilieni? Dacă sunt în vedere măsurile acestea de urgenţă, respectiv de apă, de 
diguri, de foc? A doua problemă este că mă bucur de aceste automate de parcare, 
dar zic eu că totuşi de la 1 august poate ar trebui să lăsăm pe cineva  lângă ele sau 
asta e hotărât. Vă mulţumesc. Zic în continuare domnului primar, dacă s-ar putea, 
aceste automate de parcare, sau asta probabil că nu, dar în continuare, dacă s-ar 
putea să fie automate care să accepte plata cu card, cu card bancar, aşa cum am 
văzut la Cluj, la Braşov, la Bucureşti şi în alte părţi, pentru că poate e mai uşor să 
aibă omul în buzunar cardul, decât o hârtie de un leu. 



 36 

 Problema următoare pe care vreau să ridic şi propun în atenţia Consiliului, 
este că pe site-ul Primăriei apare că Municipiul Sfântu Gheorghe are ca localitate 
înfrăţită Saint George Sur Cher, o localitate din Franţa. Am căutat acest protocol de 
colaborare şi nu l-am găsit. Aşa cum v-am informat eu am luat o iniţiativă de a 
trimite Primăriei şi Consiliului echivalent de acolo o felicitare de anul nou şi mi-au 
răspuns. Vă informez că de Ziua Naţională a Franţei, 14 iulie, cu semnătura 
domnului primar, am trimis un mesaj de felicitare. Aş vrea să vă rog, stimaţi 
consilieri, dacă sunteţi de acord şi am să accept cu vot, dacă acceptaţi sau sunteţi 
de acord să facem demersuri pentru înfrăţire cu această localitate şi dacă mă 
desemnaţi pe mine pentru a face aceste activităţi. Am nevoie de girul 
dumneavoastră şi de sprijinul domnului primar.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „În primul rând, după 
cum ştiţi, în Sfântu Gheorghe există Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, deci 
există I.S.U. Este o instituţie, care funcţionează chiar în cadrul unui program al 
regiunii-centru. S-au predat 4 ambulanţe pentru acest I.S.U. Urmează ca în 
săptămânile, lunile următoare să mai primim alte două maşini performante Volvo, 
Mercedes, avem un Renault. Deci suntem destul de bine echipaţi. Şi la nivelul 
Primăriei funcţionează acest serviciu voluntar. 
 În ceea ce priveşte parcările sau automatele, până în data de 15 august 
persoanele care vindeau biletele, se vor ocupa cu îndrumarea oamenilor către 
aceste automate de parcare, iar ceea ce aţi spus dumneavostră nu mai este posibil. 
Licitaţia a fost făcută în aşa fel, încât aceste automate să accepte monede şi bani de 
hârtie. Eu cred că este suficient, nu cred că este o problemă în acest moment pentru 
cineva să nu aibă nici bani de hârtie, nici monede, dar să aibă doar cardul. Haideţi 
să fim totuşi realişti. Eu cred că suntem în faţa majorităţii oraşelor din România, 
unde de obicei nu se accptă decât monede. Deci eu cred că suntem în regulă, nu 
cred că va crea vre-o problemă acest lucru. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Să, votăm dacă 
acordăm girul domnului Ivan Niculae pentru a ne reprezenta. Spuneţi încă odată.” 
  Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Pe site-ul 
Primăriei apare că suntem localităţi înfrăţite, dar practic documentele nu sunt 
făcute. Solicit împuternicirea Consiliului Local pentru a demara activităţile în acest 
sens.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru (consilier Szentes Ádám lipseşte din sală). 
Următorul şi sper că ultimul este domnul Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „De fapt luarea mea de 
cuvânt aproape a rămas fără motiv, deoarece domnul primar în Raport s-a referit la 
podul care leagă cele două continente din parc. Eu mă gândesc că probabil între 
timp se va reface, dar trebuie să ştim că dacă un lucru furat se înapoiază, totuşi 
rămâne furt. Scuzaţi, am spus doar ca semnalare. Aş fi curios să aflu numele 
proiectantului, pentru că consider şi în principiu un proiect de neînchipuit. Nu 
cumva să fie solicitată această persoană la construirea autostrăzii! Cine este 
proiectantul? Mă interesează foarte mult. 
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 Aş vrea să mai spun în legătură cu însărcinarea mea de la Teatrul »Tamási 
Áron« aş fi avut de spus despre o situaţie, o plângere, dar nu spun acuma, deoarece 
cei interesaţi – preşedintele Comisiei Culturale şi preşedintele Comisiei Economice 
– nu sunt prezenţi. Voi spune altă dată.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Problema 
Teatrului »Tamási Áron« vom rezolva mai târziu. Proiectantul podului din parc 
este Domahidi Ildikó. În ce priveşte podul, executantul nu va schimba în termenul 
de garanţie, ci nu vom restitui banii de garanţie intreprizătorului şi din acei bani  
vom comanda alt pod, care va fi aşa cum dorim. Spun sincer că mie nu mi-a plăcut 
de la început şi am spus şi atunci. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Eu înţeleg, dar văd că aici nu 
cu executantul sunt probleme ci cu proiectantul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Cu proiectarea au fost 
probleme doar în sensul că a fost proiectat prea mare, dar problemele au fost cu 
executantul, care a folosit material necorespuntător şi având în vedere şi 
dimensiunile, s-a lăsat în jos. Când a fost proiectat, a avut o curbură din proiectare, 
dar acuma curbura este inversă. Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă MILD ZOLTÁN: (lb.m.) „Nu se poate 
renunţa la pod, aşa că nu mai vorbim despre asta. Închei şedinţa, mulţumesc 
frumos. Vă doresc poftă bună.” 
 
 
 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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