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_________________________________________________________________ 
 
Nr. 50.056/2009 
  
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 9 decembrie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi toţi cei 21 
membrii, precum şi delegatul sătesc din Coşeni, dl. Rápolti István. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe  s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
prin Dispoziţia emisă de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
3334/04.12.2009. 
 La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretar, precum şi reprezentanţii ai mass media. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Salut 
consilierii, reprezentanţii presei şi pe cei interesaţi. Rog consilierii să-şi cupleze 
aparatele să putem începe şedinţa noastră extraodinară de astăzi. Pe Ordinea de zi 
sunt 15 proiecte de hotărâri. Are cineva observaţii sau completări? Bereczki 
Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Înainte de a vota Ordinea de zi, punem în discuţie că la şedinţa trecută doamna 
viceprimar, preşedintele de şedinţă a indus în eroare Consiliul şi opinia publică, 
adică reducerea sau meţinerea la acelaşi nivel a impozitelor nu este ilegală. 
Metodele procedurale ale impozitelor sunt cuprinse în Legea nr. 571, adică Codul 
Fiscal. Deci prevede obligativitatea respectării limitelor impozitelor. 
Corespunzător acestor prevederi, pentru fiecare an fiscal valorile cadru ale 
impozitelor reglementează acestă lege. Valorile impozitelor pentru anul 2010 sunt 
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 956. Având în vedere că în primul rând 
trebuie respectate nivelurile impozitelor şi în cazul de faţă, ori reducerea, ori 
menţinerea impozitelor trebuie să se încadreze în limitele stabilite. Deci din această 
cauză trebuie plecat de la valoarea impozitului din anul 2009 şi dacă reducerea cu 
10% se încadrează în limitele stabilite, atunci este legală şi se poate aproba. Ca 
urmare în procedura aprobării unei hotărâri importante, cu informaţie falsă, 
preşedintele de şedinţă a indus în eroare Consiliul şi a făcut o eroare procedurală 
pentru că nu a supus la vot propunerea mea. Ca urmare, prin hotărârea aprobată, 
Consiliul a adoptat nivelul maxim al impozitelor, deci în majoritatea cazurilor s-au 
majorat cu 20% impozitele pentru anul viitor. Din această cauză Fracţiunea Civică 
va prezenta un nou proiect de hotărâre pentru impozite. Punctul nostru de vedere l-
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am cuprins într-o declaraţie, pe care o predăm reprezentanţilor mass media şi 
rugăm frumos informarea corectă a populaţiei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Între timp 
am invitat-o pe doamna director a Direcţiei Financiare, pentru că dezinformarea  de 
care a vorbit Bereczki Kinga, s-a bazat pe ceea ce a spus doamna director doamnei 
secretar – eu între timp am condus şedinţa – că reducerea cu 10% a impozitelor 
propusă ad-hoc de Bereczki Kinga şi care s-ar fi dorit să fie votată, de fapt ar fi 
avut rezultatul că, impozitele din Sfântu Gheorghe ar fi fost sub nivelul stabilit. 
Deci un minus de 10% faţă de impozitul din 2009, după părerea doamnei director, 
ar fi avut un rezultat în minus. Declaraţia făcută, făcând atingere şi la persoana 
mea, mă simt jignită, pentru că a fost punctul de vedere al doamnei director. Îl 
întreb pe domnul viceprimar – în atribuţia căruia intra această problemă – de ce nu 
a semnalat în timpul şedinţei că nu este aşa? Hotărârea încă nu a fost trimisă la 
Prefectură. Rog să spună cum a fost pregătit proiectul de hotărâre, pentru că eu 
atunci am spus că nu pot să fiu de acord cu variante prezentate aşa ad-hoc, nu pot 
să fiu de acord cu hotărâri ad-hoc. Proiectul de hotărâre a fost pregătit şi nu se 
poate neglija respectarea legii. Acest lucru îl susţin în continuare.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc frumos pentru 
întrebare. Ca să continuăm discuţia dacă sunt viceprimar sau nu, eu am primit 
invitaţia deja ca şi consilier Bálint Iosif. Mulţumesc frumos. Prin a cui influenţă, o 
vom vedea. Ceea ce a vorbit sau a declarat doamna viceprimar în această temă, nu 
intră în atribuţia mea. Opinia de specialitate este că am conciliat cu doamna 
director Józsa Emese şi înainte şi între timp.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Şi despre 
minus 10%?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Am discutat că în Sfântu 
Gheorghe impozitele şi taxele sunt la nivelul prevăzut de guvern. Deja sunt la acel 
nivel.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Minus 
10% înseamnă...(a fost întreruptă)” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Acest lucru se poate verifica. Să 
nu vorbim deodată, eu am fost întrebat. Deci se putea verifica unde se limitează cu 
minus 10%.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Pe loc, la 
şedinţa Consiliului?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Nu ar fi fost primul lucru despre 
care am fi discutat în acest fel.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Stimate domnule 
Bálint Iosif, acest Birou era în subordinea dumneavoastră atunci când s-a votat. 
Doamna viceprimar v-a întrebat, ca viceprimar de specialitate, ce părere aveţi? 
Deci după părerea dumneavoastră se pot reduce impozitele cu 10% sau nu? Eu 
aştept răspuns la această întrebare. După părerea dumneavoastră se poate reduce 
sau nu se poate reduce? Deci acest răspuns poate justifica competenţa 
dumneavoastră de specialitate şi sunt curios să aflu. Mulţumesc frumos.” 
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 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Această întrebare se putea pune 
şi atunci, dar nu s-a pus şi atunci voi răspunde acuma. Da, sunt impozite, care 
conform Hotărârii de Guvern de acuma se pot reduce cu 10%. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) 
„Propunerea lui Bereczki Kinga nu la acest lucru s-a referit. A propus reducerea de 
10% la impozitele pentru persoane fizice. Se poate vedea în procesul verbal. O 
aştept cu nerăbdare pe doamna director să ne spună dacă prin telefon pe noi ne-a 
indus în eroare sau dumneavoastră aţi fost induşi în eroare, sau nu vreţi să 
înţelegeţi şi iarăşi pentru popularitate vreţi să perturbaţi dispoziţia locuitorilor 
oraşului. Domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Eu aş dori s-o 
întreb pe doamna consilier Bereczki Kinga dacă este 100% sigură în ceea ce a 
spus? Practic aici se lovesc două opinii de specialitate, opinia doamnei consilier şi 
opinia specialiştilor aparatului de specialitate. O întreb dacă este convinsă de 
punctul propriu de vedere, pentru că eu aş considera jignitor ca la fiecare şedinţă 
sau la a doua şedinţă să acuz pe cineva de inducere în eroare. Acum 2-3 săptămâni, 
poate o lună, pe mine m-a acuzat de inducere în eroare şi la urmă şi-a cerut scuze. 
A şi fost în ordine, nu m-am simţit jignit pentru faptul că la urmă şi-a cerut scuze 
am şi pus puntul pe »i«. Dar o nouă, eventuală, acuzare de inducere în eroare, care 
ulterior se demonstrează a fi nefondată, înseamnă că ceva nu e în ordine. Deci dacă 
ulterior se demostrează că totuşi doamna consilier nu are dreptate, atunci vom avea 
problema că la sfârşitul şedinţei va trebui să ceară scuze cuiva şi făcând acest lucru 
în mod sistematic, de la şedinţă la şedinţă, să acuzăm pe cineva de inducere în 
eroare şi după aceea să ne cerem scuze, este jenant, pot să spun şi jignitor. 
Mulţumesc frumos.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Scuzaţi-mă, 
vreau să intervin la »Diverse«. Mulţumesc.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Răspund domnului 
consilier. Ca şi consilier sunt şi om, deci se întâmplă să şi greşesc şi în acest caz 
aşa este. Deci aşa este corect, dacă greşim să ne cerem scuze. Din păcate în acest 
caz nu aşa este şi domnul consilier tot aşa trebuie să ştie această reglemenare 
jurdică ca şi mine. Deci trebuie să ştie care este situaţia corectă şi procedura, deci 
nu trebuie să mă opresc asupra acestui lucru. Deci ceea ce am spus, în esenţă este 
ceea ce prevede legea, deci este dată o limită pentru impozit în care trebuie să se 
încadreze. Eu acest lucru l-am spus, l-am susţinut. Deci enunţul – că  reducerea sau 
menţinerea la acelaşi nivel a impozitului este ilegală – este fals, pentru că există 
posibilitatea, dacă ne încadrăm în nivelul impozitului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş propune să 
mergem mai departe şi dacă soseşte doamna director, întrerupem şi ne întoarcem la 
această temă şi o ascultăm pe dânsa, dacă doamnele şi domnii consilieri sunt de 
acord cu această propunere. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Această 
temă ar fi fost pentru »Diverse«. Înţeleg aluzia, deci scopul este ca înainte de 
şedinţă să se creeze o atmosferă de tensiune. Deci nu voi da cuvântul la nimeni, 
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doar la »Diverse«. Deci cine se prezină pentru »Diverse«? Ferencz Csaba, Kovács 
István, Gazda Zoltán, Bálint Iosif, Şerban Valeriu, Ivan Niculae. Are cineva 
observaţii legate de Ordinea de zi? Dacă nu, rog să votăm. 
 Se votează cu 20 voturi pentru (consilier Kovács Isván lipseşte din sală). 
Mulţumesc. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea 
prin licitaţie publică deschisă a trei locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu 
Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare 
artificiale din Sfântu Gheorghe. 
 Am să-l prezint eu. De fapt am dori o modificare, deci nu trei ci patru locuri 
am dori să scoatem la licitaţie. Deci câte două chioşcuri de lemn am dori să le 
închiriem prin licitaţie pentru perioada în care funcţionează patinoarele. Aceste 
chioşcuri ar da posibilitatea ca într-unul să se închirieze şi să se ascută patine şi în 
celălalt să se vândă ceai pentru copii şi adulţi de către comercianţii care se prezintă 
la acestă licitaţie. Deorece anul trecut am încheiat direct contractul iar anul acesta 
s-au prezentat mai multe firme, consider corect ca anul acesta să punem la 
dispoziţia comercianţilor aceste chioşcuri prin licitaţie publică. Are cineva 
observaţii, completări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci întreb: cine 
este de acord ca în loc de trei, să fie licitate patru chioşcuri? 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în ununimitate de voturi). 
 Acum să votăm proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în ununimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 297/2009. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea 
şi completarea H.C.L. nr. 251/2009 privind aprobarea proiectului »Servicii 
administrative, de gestiune şi informare electronică comunitară (SAGIEC) la 
nivelul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe«. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Ministerul Comunicaţiilor a trimis o adresă pe 30 noiembrie prin care se solicită 
unele precizări. Acestea sunt cuprinse în proiectul de hotărâre prezentat. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Luări de 
cuvânt? Nu sunt. Rog să votăm proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în ununimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 298/2009. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al concursului de proiecte de management, al proiectului de 
management câştigător şi al duratei pentru care se va încheia contractul pentru 
încredinţarea managmentului Teatrului »Andrei Mureşanu« Sfântu Gheorghe. 
Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
După cum se ştie, directorul  Teatrului »Andrei Mureşanu« a demisionat şi din 
această cauză trebuia anunţat concurs. Concursul a fost câştigat de Mihaiu Horaţiu-
Nicolae. Acest lucru trebuie să îl luăm la cunoştinţă şi să încheiem contractul de 
management. Mulţumesc frumos.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Comisiile 
de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5 au avizat favorabil. Luări de cuvânt? Dacă nu 
sunt, să votăm. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în ununimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 299/2009. 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 
statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, 
începând cu 01 decembrie 2009. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi din cadrul Poliţiei Comunitare este necesară din cauza 
că între timp unii dintre colegi au obţinut diplome. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Da, mulţumesc. 
Reiau problema pe care am discutat-o de fiecare dată când a fost vorba despre 
statul de funcţiune şi încă odată spun că nu este corect să facem un stat de funcţiuni 
după oameni şi nu după ceea ce trebuie făcut şi lucrat în cadrul serviciului 
respectiv. Să citesc cum scrie aici: »În cadrul aparatului de specialitate al 
primarului se propune transformarea unor funcţii publice, după cum urmează: - în 
cadrul Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială postul ocupat 
de către domnul Szilágyi din referent...« în ce se schimbă? N-ar fi fost mai corect 
ca postul din poziţia 16 sau ştiu eu cum e în statul de organigramă al Primăriei se 
schimbă şi faptul că-l ocupă domnul cine este aici, este altă treabă. Aceasta am 
discutat şi în trecut, am luat din nou organigrama, m-am uitat până când să 
identific undeva compartimentul respectiv, undeva scris mai negru. 
 A doua problemă legată de aceasta este că probabil şi fişa postului se va 
modifica corespunzător, pentru o persoană care a absolvit studii superioare. Adică 
probabil va creşte cantitatea şi calitatea şi responsabilitatea în poziţia respectivă. 
 Încă o problemă, care consider eu că ar fi bine să o vedem aici, ar fi fost 
finalitatea creşterii de salarii şi dacă este un ban şi dacă este un milion, dar undeva 
ar trebui să vină şi poate ar fi fost bine să o ştim şi noi. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc. Şi eu cred 
că am mai avut această discuţie, domnule Ivan şi în preambulul proiectului de 
hotărâre se face referire atât la avizul A.N.F.P.-ului, cât şi la Regulamentul, 
respectiv Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici, deci 
practic acolo unde este vorba despre funcţionari publici. Funcţionarii publici au 
anumite drepturi, iar în momentul în care ei obţin o diplomă, de exemplu o 
diplomă de la universitate, conform legii, pot solicita să fie încadraţi în altă 
categorie. Deci noi nu facem altceva, decât respectăm legislaţia în domeniu. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Permiteţi-mi să 
răspund. Nu contest aceasta şi nici această observaţie că fiecare are dreptul şi ar fi 
bine să înveţe şi să fie promovat în funcţie. Am spus că atunci când angajăm, va 
trebui să avem grijă la aceasta. Şi modificare, deci forma faptului în sine aş fi vrut 
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să fie scrisă aici, că se modifică poziţia 16 din statul de funcţiuni, dacă luaţi şi-l 
deschideţi ăsta, pe internet, apare cumva îngroşat, că până la urmă l-am găsit unde 
este. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci o să mai amintesc 
încă odată. Deci în momentul în care angajăm de exemplu o persoană, chiar tânără, 
ca debutant, fiind funcţionar public porneşte ca şi debutant. Din păcate, conform 
legislaţiei se pot da nişte salarii de mizerie şi trebuie să spunem foarte clar acest 
lucru. Deci un tânăr, care are diplomă de la universitate, este angajat şi primeşte 
salariul de 6-7 milioane de lei, extrem-extrem de puţin. Cum îndeplineşte anumite 
condiţii din lege, deci aceşti angajaţi pot fi încardraţi în alte categorii şi evident se 
pot mări şi salariile. Dar, credeţi-mă salariile încă sunt foarte mici şi mai ales 
pentru cei tineri, mai ales pentru cei care au fost angajaţi ca debutanţi. Deci daţi-mi 
voie să cred şi să fiu convins că ceea ce facem este bine, în concordanţă cu legea şi 
cred că ei depun un efort mult mai mare şi lucrează mult mai mult decât salariile pe 
care le primesc. Vă mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Domnule primar, 
cred că o parte din problemă nu aţi înţeles-o. Mă refer la modul cum este redactat 
această hotărâre. Dumneavoastră tot spuneţi una şi eu repet alta. O să cer audienţă 
după această şedinţă, ca să ne putem înţelege şi pentru viitor.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Da, deci 
hotărârea în sine este în regulă numai Raportul de specialitate trebuie cumva altfel 
redactat, după cum spuneţi, să fie mult mai uşor de urmărit. 
(lb.m.) Comisiile nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil. Mai sunt observaţii? (lb.r.) 
Dumneavoastră nu aţi avut o observaţie punctuală. (lb.m.) Rog să votăm. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bereczki Kinga)  
HOTĂRÂREA nr. 300/2009. 
 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind »Planul 
Urbanistic Zonal – ZONĂ SERVICII« Sfântu Gheorghe, str. Energiei nr. 64/A. 
Prezintă domnul primar” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre a mai fost pe Ordinea de zi. Eu rog, pe de o parte 
conducătorul Comisiei de Urbanism, pe de altă parte dacă sunt printre cei prezenţi 
care ar dori să ia cuvântul, să prezinte dacă au observaţii, ca să putem decide în 
baza a cât mai multe informaţii. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. 
Acest proiect de hotărâre a mai fost pe Ordinea de zi şi a fost amânat pe motivul a 
unor discuţii existente în zonă faţă de clădirea aceasta. Uitându-mă în planul 
urbanistic, am văzut că acolo este o zonă de rezidenţe şi servicii cu regim de 
înălţime P+2. Vă aduc aminte, poate cineva nu a fost acolo, atunci îi spun, clădirea 
aceasta este P+3. Deci deja este. S-a construit, s-a încălcat legea, ea este. Şi acuma 
mă chemaţi să votez şi să aprob un lucru care a fost încălcat, care s-a construit în 
ilegalitate. Pe lângă aceasta, m-am dus acolo pe stradă, maşina care descarcă, ba 
chiar pe un drum de 6 m, cu un trotuar de 1 m pe care e amenajat deocamdată ca 
zonă verde, pune camionul acolo, au fost făcute poze. Ştiţi destul de bine că a fost 
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chemată Poliţia Comunitară, a zis că nu se bagă. A fost chemată Poliţia pe 112 ca 
să se poată degaja acel drum, care să se poată treacă în faţă, în spate. În aceeaşi 
idee, vă aduc aminte sau poate vă informez acuma că, cetăţenii din zonă au depus 
unele petiţii la dumneavoastră, printre care numărul 31.290 din 29.07.2009 şi încă 
nu s-a primit răspuns la această cerere. Termenul prevăzut în legislaţia de petiţii 
este de 30 de zile. De asemenea au fost şi la dumneavoastră în audienţă oamenii, 
care au ridicat problema acestei construcţii. Eu zic că prin prezentarea pe care o 
avem aici, problema nu este clarificată şi nu se va clarifica prin faptul că eu voi 
vota împotriva acestui proiect. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Am în faţă 
referatele de la două comisii, comisia nr. 1 a avizat favorabil, în comisia nr. 5 s-a 
votat cu 3 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere de la vot. Lipseşte 
referatul Comisiei de Urbanism. Aş întreba, care este punctul de vedere al 
Comisiei de Urbanism?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Comisia de Urbanism a dezbătut 
deja înaintea şedinţei de data trecută şi a decis aprobarea. Comisia municipală de 
Urbanism, care de obicei dezbate aceste probleme, consideră fapt împlinit situaţia 
existentă, care legalizează clădirea la care în timpul execuţiei nu a fost respectată 
autorizaţia de construcţie. Dar pentru că nu este prima, nici a doua clădire care nu 
s-ar încadra în istoria oraşului Sfântu Gheorghe, şi noi nu am considerat că ar 
schima ceva dacă noi aprobăm sau nu, vecinii nu vor fi în situaţie neplăcută, doar 
proprietarul. În situaţia în care acum 3-4 ani Primăria a închis ochii, moştenitorul 
ar dori să intre în legalitate. Data trecută discuţia a fost din cauza unor 
nemulţumiţi. Nu este o problemă de urbanism că maşinile se opresc pe drum sau 
nu se opresc, pentru acest lucru este Poliţia şi Poliţia Comunitară. Repet, Comisia 
de Urbanism a avizat favorabil în unanimitate. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) 
„Mulţumesc. (lb.r.) Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Nu ştiu dacă această Comisie 
de Urbanism a dat avizul favorabil în birou sau la faţa locului, că asta e foarte 
important dacă cineva s-a deplasat acolo, pentru că şi eu am o astfel de sesizare din 
partea domnilor Dinu Nicu, Iuteş Costel, Coliban Mircea. Spun aici că această 
fabrică... (este întreruptă)” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „După 
consilieri o să vă dau şi dumneavoastră cuvântul eventual. Da? Deocamdată 
consilierii, dar după aceea vă dau cuvântul. Pe domnul Dinu l-am văzut că vrea să 
ia cuvântul şi încă altcineva. Cine este direct interesat în acestă problemă va primi 
cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Spune aici că...(a fost 
întreruptă)” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Doamna 
Pârvan, vă rog să nu purtaţi conversaţie.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Da. Spune aici că fabrica de 
aracet are în jur case particulare, iar în aprobarea acestui proiect distrugem viaţa, 
munca locuitorilor, pentru că e vorba de zgomot, miros, vibraţii, blocare de trafic, 
care şi acuma se întâmplă. Dar ce se va întâmpla dacă va intra proiectul în 
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legalitate, solicit formarea unei comisii competente pentru stabilirea acestora. 
Acuma nu ştiu dacă dânşii au fost acolo, au ajuns la concluzia că e bine să se 
întâmple aşa? Sau nu e bine? Poate domnul Bálint, care am înţeles că este şeful 
Comisiei de Urbanism, poate să detalieze, poate să ne dea mai multe explicaţii 
dacă merită sau nu merită să funcţioneze acestă clădire în continuare. Grija lor este 
că această fabrică a ajuns falimentară şi că altcineva vrea să pună mâna pe ea 
ulterior. Acuma nu ştiu dacă dumneavoastră aveţi ştiinţă sau nu, să ne detaliaţi un 
pic această problemă şi să încercaţi să vă puneţi în situaţia celor care într-adevăr au 
muncit o viaţă întreagă şi au făcut o casă acolo şi acuma se trezesc că stau într-o 
zonă poluată. Vă mulţumesc. Să vedem ce putem face.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Gazda 
Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Este 
plăcut să auzi că vecinii se îngrijorează dacă dă faliment sau nu, dar aici nu despre 
acest lucru este vorba. Această fabrică funcţionează de mai mult timp. Deci 
aracetul nu va fi nici mai tare nici mai slab dacă aprobăm. Data trecută, când am 
amânat acest punct de pe Ordinea de zi, şi eu m-am interesat. Deci, este vorba că 
proprietarul a decedat şi soţia încearcă să îndrepte ilegalitatea comisă de soţ. Deci 
să ajutăm să legalizeze, să pună în ordine ceea ce a omis soţul, fostul proprietar. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bálint 
Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Deci, cei care 
locuiesc în apropiere poate că se simt deranjaţi, dar când am fost la faţa locului, nu 
staţionau maşini, poate altă dată da. Procesul tehnologic, repet, nu este o problemă 
de urbanism. De la Agenţia pentru Protecţia Mediului au autorizaţie, din acest 
punct de vedere sunt în ordine. Ceea ce nu este în ordine, este faptul că nu există 
proces verbal de predare a clădirii şi nici nu se poate până nu se fac aceste 
rectificări, deasemenea întabularea clădirii, fără de care nici eventuala vânzare nu 
se poate face, doar după aceea. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Întreb 
Consiliul dacă vecinii, care sunt prezenţi şi vor să ia cuvântul în această problemă, 
le acordăm cuvântul? Rog să votăm. 
 Se votează cu 20 voturi pentru (consilier Bodor Loránd lipseşte din sală). 
Poftiţi, domnule Biró László.” 
 Domnul BIRÓ LÁSZLÓ: (lb.m.) „În legătură cu cele auzite, doar atât aş 
dori să spun, să completez că spre deosebire de opinia Comisiei de Urbanism sau a 
altor comisii, acestă firmă în momentul de faţă nu are autorizaţie de la Protecţia 
Mediului. Clădirea P+M (mansardă) de birouri din proprietatea firmei, a fost 
construită abuziv, fără Autorizaţie de Construcţie. Clădirea aşa zisei fabrici, are 
autorizaţie pentru P+2 şi funcţionează P+3. Să nu mai vorbim de ilegalitatea 
rezervoarelor şi a gardului. Din forma de aşezare a grupului de clădiri, rezultă clar 
că nu este un grup de clădiri pentru o unitate de producţie. Suprafaţa terenului în 
proporţie de 80% este ocupată de clădiri, deci nu rămâne spaţiu pentru descărcare, 
încărcare, depozitare. Din această cauză toate activităţile cu astfel de caracter se 
petrec pe stradă, ceea ce probabil întâmplător chiar la vizita comisiei nu s-a 
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întâmplat. Dar eu personal pot demonstra cu documente – pe care de fapt le-am şi 
depus – că în decursul anilor am fost obligat ca noaptea la ora 12-1 să cer 
intervenţia Poliţiei prin telefon la 112. Reclamaţiile mele se pot verifica oricând la 
112, dar am şi răspuns în scris de la Poliţie prin care au recunoscut că aşa este, am 
dreptate. Nu ştiu, dintre cei prezenţi cui i-ar conveni ca noaptea la ora 1-2, ca fetiţa, 
şcolăriţă, să fie trezită de zgomotul din vecinătate şi să vină la tata plângând că nu 
poate dormi din cauza zgomotului. De ce se întâmplă toate acestea? Se întâmplă 
pentru vă evident odată, din interes, a fost aprobată o asemenea construcţie, care 
nici pe departe nu corespunde amplasamentului, nici activităţii respective. Eu rog 
pe toată lumea să încerce aprecierea situaţiei din punct de vedere dacă ar locui 
acolo sau ar trebui să locuiască acolo. În continuare pun întrebarea retorică: dacă în 
acest stabiliment au decurs activităţile în asemenea condiţii şi când au fost în 
ilegalitate, cum va decurge activitatea, ce relaţie vor avea cu vecinii, dacă vor intra 
în legalitate? Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Haideţi să 
ascultăm încă un locuitor. Poftiţi. După aceea eventual mai punem întrebări.” 
 Domnul IUTEŞ COSTEL: (lb.r.) „Sunt Iuteş Costel, şi eu fac parte din 
această chestie, pentru că în acea zonă am şi eu un teren, împreună cu un alt 
cetăţean şi am depus separat – faţă de ce aţi discutat dumneavoatră mai înainte – o 
documentaţie pentru avizul P.U.Z. A fost respinsă o dată, deşi mă chinui de doi 
ani. A fost respinsă odată pe motiv că în zonă ar exista o reclamaţie, despre cea 
care aţi discutat mai înainte. Cele două situaţii sunt total diferite, două terenuri 
diferite şi două situaţii diferite. E vorba de Planul Urbanistic Zonal al meu şi al 
celuilalt cetăţean. Noi nu avem nimic în comun cu cei de peste drum. S-a făcut o 
reclamaţie pe care n-am făcut-o eu şi când mi s-a respins pe motivul că eu aş fi 
reclamat pe ăla şi de asta nu mi se dă sau de asta se amână. Faptul că eu am 
reclamat pe cineva, dar nu eu am făcut asta, dar chiar dacă reclamam, nu înseamnă 
că această comisie trebuie să respingă documentaţia mea. Sunt două situaţii total 
diferite. Reclamaţia a fost făcută de altcineva, folosind numele meu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Mulţumesc. 
Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Eu nu mai înţeleg nimica din 
afacerea asta. S-a depus o reclamaţie cu trei nume, s-au retras toţi trei pe motiv că 
pe urma acestor sesizări nu li se va mai da aprobarea de la Comisia de Urbanism să 
construiască. Oare aşa lucrează comisiile, Dumnezeule mare? Deci eu nu înţeleg. 
Oamenii sunt înfricoşaţi, si-au luat de aici semnăturile pe motiv că dacă am ridicat 
vocea şi am spus că nu aprobăm asta, acuma ne retragem de acolo. Acum nu mai 
înţeleg nimic din treaba asta. Asta înseamnă că oamenii ori au fost mituiţi, ori sunt 
înfricoşaţi. Ceva nu e în regulă. Adică vine şi îmi spune: să spuneţi asta, să ne 
apăraţi, să facem cumva să curăţăm zona de acolo că sunt nereguli şi acuma vin şi 
îmi spun că de fapt au retras asta, pentru că dacă nu, nu li se va da autorizaţie de 
funcţionare. Aşa se lucrează, domnule Bálint, în Comisia de Urbanism? Îmi pare 
rău.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Pe rând să 
vorbiţi. O să primească cuvânt toată lumea.” 
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 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Domnule primar, vă rog să 
luaţi problema în serios. Cercetaţi, să vedeţi despre ce este vorba, pentru că se pare 
că oamenilor acestora li s-au condiţionat, dacă vreţi autorizaţie de funcţionare, vă 
retrageţi chestia asta. Deci ceva nu e în regulă. Cred că datoria dumneavoastră este 
să amânăm asta şi să luaţi puţin problema şi să vedeţi despre ce este vorba.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „E 
propunerea dumneavoastră să amânăm?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Da, ca cineva aşa, super 
avizat să ia problema de la început, să vadă despre ce este vorba şi să nu li se 
condiţioneze oamenilor retragerea acestei sesizări. Văd că e şi un angajat al 
Primăriei, şi el a încercat să spună o problemă. Rugămintea e să vadă care e 
problema cu aceşti oameni de şi-au retras această sesizare şi să li se dea totuşi 
Autorizaţie de Construcţie. Nu? Eu nu mai înţeleg nimica.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci doamna Pârvan, 
vă spun sincer, nici eu nu înţeleg cum poate cineva să retragă ceva ce nu a depus. 
Eu acum aud acest lucru că unii oameni şi-au retras plângerile pe care le-au depus. 
Mi se pare extrem de ciudat. Nu ştiu de când dă Autorizaţie de Construcţie 
Comisia de Urbanism. Deci este mai mult decât ciudat ceea ce spuneţi, pentru că 
această comisie nu are în competenţă de a da sau de a respinge cereri pentru 
Autorizaţie de Construcţie. Eu o să văd despre ce este vorba, dar nu e logică şi nu e 
legală problema pe care aţi ridicat-o. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „S-a auzit o 
prounere, să amânăm proiectul de hotărâre. (lb.r.) Înainte de votare doriţi neaparat? 
Poftiţi, domnule Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Eu cunosc 
foarte bine zona că am intrat acolo de mii de ori. Zona într-adevăr este o zonă care 
este foarte adiacentă cu locuinţele. Trebuie clarificată problema. Aici scrie în 
proiectul de hotărâre că e vorba de zonă de servicii. În Raportul de specialitate 
arată mai vast şi scrie că devine zonă industrială, adică zonă de producţie. Deci, 
trebuie să clarificăm această chestiune, pentru că în Planul General de Urbanism 
figurează zonă de servicii. Dacă e zonă de servicii, trebuie să avem foarte mare 
grijă cum acordăm autorizaţii în continuare, pentru că zonele de servicii crează 
anumite discomforturi pentru locuinţe. Iar faptul că – revin la ceea ce a spus 
domnul coleg Bálint – practic acea construcţie nu e făcută ieri, alaltăieri, ea e 
terminată de foarte mult timp. Realitatea este că lângă această construcţie este de 
fapt depozitul sau să zic aşa secţia de salubritate a oraşului. Mai încolo este staţia 
de autobuz 110. Mai încolo, la vreo 70-80 m este staţia de epurare a municipiului 
Sfântu Gheorghe. Deci practic zona aceea, ca să extinzi, să faci locuinţe una lângă 
alta, lângă această staţie de epurare, e foarte dificil. Deci părerea mea e că cazul 
acesta trebuie cumva închis, dar auzind că sunt probleme cu funcţionarea societăţii, 
referindu-mă la autorizaţiile de mediu, cred că nu suntem noi aici puşi să discutăm 
despe această treabă. Sigur că cei de la Agenţia Protecţiei Mediului or fi fost acolo 
să vadă această chestiune şi sper că şi-au rezolvat problema. În legătură cu 
construcţia, dacă într-adevăr are probleme speciale de poluare sau aşa mai departe, 
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ştiind faptul că, înţeleg că chestiunea se tranşează în speţă de a nu mai lucra sau de 
a schimba profilul, va trebui atunci când e vorba de schimbarea profilului, să fim 
atenţi la această chestiune. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Mă 
gândesc să supun la vot amânarea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu se amână, 
atunci se poate dezbate în continuare. Cine este de acord cu amânarea? 
 Se votează cu 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Bereczki 
Kinga, Fazakas Mihail, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes 
Tibor, Pethő István, Takó Imre) (consilierii Mild Zoltán, Pârvan Rodica lipsesc din 
sală). Deci amânăm acest proiect de hotărâre. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Am propus, ca în momentul când soseşte doamna director, să-i dăm cuvântul şi să 
dezbatem problema ridicată de Bereczki Kinga la începutul şedinţei, după care 
vom continua.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Suntem de 
acord să dezbarem problema ridicată de Bereczki Kinga la începutul şedinţei?  
Deşi eu consider că este o problemă pentru »Diverse«. Cine este de acord să o 
dezbatem? 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Klárik Attila, Sztakics 
Éva) (consilierul Pârvan Rodica lipseşte din sală). 
 Dezbatem acuma. Eu, ca preşedite de şedinţă şi vizată, o întreb pe doamna 
director, dacă propunerea lui Bereczki Kinga de reducerea nivelului impozitului cu 
10% la persoane fizice se încadrează în prevederile Codului fiscal? Ar fi legală sau 
nu?” 
 Doamna director JÓZSA EMESE: (lb.m.) „Impozitele stabilite pentru anul 
2009 sunt o parte minimă din baza prevăzută pentru anul 2010. Deci impozitele pe 
anul 2009 nu pot fi reduse. Eu trebuie să stabilesc impozitele pentru anul 2010 în 
baza H.G. nr. 956, nu retroactiv. Deci pentru mine baza nu este anul 2009 ci H.G. 
nr. 956.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Da, 
aceasta a fost întrebarea. Deci, atunci atât despre inducerea în eroare, pentru că la 
şedinţa trecută a fost în legătură telefonică doamna secretar cu doamna director şi 
aceasta a fost întrebarea. Rog să fie consemnat în procesul verbal că nu am supus 
la vot propunerea, pentru că nu se pot reduce impozitele din cauza că am ajunge 
sub nivelul minim prevăzut de lege. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Dacă-mi 
permiteţi, voi spune câteva cifre concrete, să fie mai bine înţeles. Deci, dacă în 
anul 2009 impozitul a fost 10 lei, conform H.G. nou, limita minimă ar fi 10 lei şi 
cea maximă 12 lei. Deci ceea ce vrea Bereczki Kinga ar fi ca din 10 lei să fie 9 lei, 
iar legea spune că minim poate fi 10 lei. Deci din această cauză este ilegală şi 
mulţumesc că Bálint Iosif şi-a demonstrat priceperea în acestă problemă iar pe 
doamna consilier o rog să-şi ceară scuze pentru acuzaţii. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Sunt foarte 
curios de acest subiect şi chiar aş vrea să ajungem la o concluzie legală, pentru că 
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dacă n-ar fi fost aşa, nici eu n-aş fi cerut doamnei Bereczki să-şi ceară scuze. Deci 
chiar vreau să se ajungă la o concluzie şi să mă lămuresc, să ştiu dacă trebuie să 
cerem scuze sau nu.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Tocmai de 
aceea, eu am propus ca asemenea modificări la asemenea hotărâri atât de 
importante să nu se discute în Consiliu. Deci nu se pot discuta în plen. De aceea 
consider şi, totuşi eram în discuţie telefonică cu doamna director, deci în Comisia 
Economică ar trebui să vină orice asemenea modificare, propunere, să vedem 
legalitatea din timp că acum nu putem lua hotărâri legale şi să fie şi cele mai 
bune.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Doar o menţiune, dacă 
îmi permiteţi. În Comisia Economică de cel puţin două ori, dar poate chiar de trei 
ori a fost prezentă doamna director. Deci era o ocazie perfectă pentru doamna 
Bereczki să discutăm această problemă. Încă nu ştiu de ce nu discutăm niciodată, 
sau cel puţin doamna Bereczki niciodată nu are propuneri în Comisia Economică, 
acolo unde trebuiesc discutate problemele de acest gen şi vine în plen şi face aceste 
declaraţii pentru presă, pentru audienţă, nu ştiu pentru cine şi pune într-o situaţie 
penibilă pe consilieri, inclusiv pe domnul Bálint, care practic ştie că nu se pot 
reduce impozitele, taxele sub nivelul Hotărârii de Guvern. Vă mulţumesc.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bálint 
Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Domnul primar 
iarăşi a răspuns cu un neadevăr. Problema, care am discutat-o, dacă se pot reduce 
impozitele sau nu. Răspunsul meu a fost că trebuie verificat dacă se încadrează în 
limite şi atunci eventual s-ar putea reduce chiar cu 10%. Luând exemplul de mai 
înainte, dacă limitele sunt între 8 şi 10 lei, dacă este vorba de 9 lei, atunci se poate 
reduce cu 10% pentru că va fi între 8 şi 10 lei. Dar s-ar putea să fie 11 lei şi dacă se 
reduce, tot se încadrează.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Dar a fost 
vorba de 10. Doamna director a explicat.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Nu despre procent (%) vorbesc 
ci despe valoare. Spune te rog încă odată.” 
 Doamna director JÓZSA EMESE: (lb.m.) „Deci, ceea ce intră în H.G. nr. 
956, se poate discuta. Deci tot ceea ce intră, se poate discuta.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „La 
persoane fizice intră sau nu intră?” 
 Doamna director JÓZSA EMESE: (lb.m.) „Impozitele din 2009 nu se pot 
reduce. Nivelul din 2009 nu se poate.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bine, 
mulţumesc. S-a prezentat Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb..) „Aş dori să fac o precizare. 
Propunerea a fost ca în cazul persoanelor fizice reducerea să fie 10%. Este vorba în 
general, nu la anumite impozite, domnule Bálint. Dacă ar fi fost vorba de 1, 2, 3 
sau jumătate din impozite să fie verificate dacă pot fi reduse cu 10% în aşa fel încât 
să ne încadrăm în limitele prevăzute de H.G., pentru acest lucru ar fi fost o ocazie 
perfectă cele trei şedinţe ale Comisiei Economice.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Prezentaţi-
vă. Dacă nu vă prezentaţi, nu am ce face.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Mă prezint.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bine.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Este 
perfect adevărat că ar fi fost o temă pentru analiză, ceea ce nu a existat în schimb. 
Deci cu prima ocazie la şedinţa Comisiei Economice am întrebat: pe ce se bazează 
decizia? Deci repet încă odată: există o analiză statistcă, financiară din care să 
rezulte situaţia financiară a locuitorilor? De ce nu 20%? Pentru că în H.G. nr. 956 
sunt stabilite valorile impozitelor pentru anul 2010. Proiectarea impozitelor constă 
prin preluarea acestor valori – adică ceea ce poate fi trecut în rubrica pentru Sfântu 
Gheorghe – care se înmulţesc cu o cifră cu două zecimale şi apare impozitul din 
hotărârea noastră. Deci atât a fost proiectarea impozitelor. Deci la şedinţele 
Comisiei Economice – din păcate trebuie să spun că domnul primar minte – am 
avut multe discuţii economice şi de fiecare dată am fost împiedicată să vorbesc 
despre indicatorii eonomici, despre statistică, despre situaţie financiară. Ca urmare 
a trebuit să întocmesc o analiză financiară. Deci într-adevăr am formulat 
propunerea pentru reducerea cu 10% a impozitului, care pe motiv de ilegalitate, 
doamna preşedinte de şedinţă a refuzat să o supună la vot, făcând o greşeală 
procedurală. Deci dacă este o propunere, trebuie să se ia o hotărâre şi dacă este 
nevoie, ulterior se poate analiza. Deci aici a fost greşeala procedurală.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Întreb 
acum pe doamna secretar: dacă între timp reiese că propunerea este ilegală, se 
poate supune la vot?” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Pe ce bază s-a constatat că 
este ilegală?. Nu se poate decide clar, nu a avut loc o analiză. Deci este o greşeală 
procedurală. 
 A doua. Aici s-a declarat că reducerea şi menţinerea la acelaşi nivel a 
impozitului este ilegală. Aici răspunderea o poartă domnul primar.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „O opresc 
pe Kinga şi rog să vedem materialul şedinţei trecute. Propunerea lui Bálint Iosif 
care se referea la menţinerea impozitelor la nivelul anului 2009 a fost supusă la vot 
şi Consiliul nu a aprobat-o Rog procesul verbal. A fost supus la vot şi Consiliul nu 
a fost de acord. Rog pe doamna consilier să nu mai mintă.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „La şedinţa Comisiei 
Economice s-a prezentat cadrul legal...(a fost întreruptă). 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Decuplaţi microfonul.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Practic dumneavoastră 
susţineţi un neadevăr. Eu spun ceea ce se întâmplă între noi şi atunci aici în plen ne 
minţim unii pe altii. Nu este normal. Eu aş întreba-o pe Józsa Emese, la prima 
şedinţă a Comisiei Economice, când s-au prezentat condiţiile legale, eu am 
întrebat: dacă nivelul impozitului din anul acesta corespunde cu nivelul prevăzut de 
lege? Ca urmare nici nu este nevoie de majorarea impozitelor? Acest lucru nu este 
ilegal? Atunci dumneavoastră aţi răspuns că aşa este. Când a fost vorba de 
menţinerea nivelului impozitului, nimeni nu a spus că este ilegal.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Scuzaţi 
doamna consilier, acest lucru a fost supus la vot.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş avea o 
rugăminte. Eu am lucrat patru ani în Paramentul României, dar vă rog să respectăm 
cetăţenii oraşului, să terminaţi acest circ, să lăsaţi acest ton şi stil. Evident că pe 
Bereczki Kinga o voi da în judecată şi va trebui să răspundă în faţa Tribunalului 
pentru aceste acuzaţii. 
 Deci la şedinţa Comisiei Economice a fost un material foarte mare. Pentru 
fiecare poziţie, separat în cazul persoanele fizice, separat pentru persone juridice a 
fost trecut nivelul din anul 2009 şi au fost prevăzute limitele între care trebuie să se 
încadreze pe anul 2010, conform H.G. Deci spun încă odată,ei nu vin la şedinţele 
Comisie Economice, iar dacă vin întotdeauna se abţin, nu au o opinie şi atunci să 
terminăm cu acest circ la şedinţele Consiliului. Nu vă supăraţi, eu nu am să mai vin 
la şedinţele Consiliului, pentru că eu am probleme mai importante. Trebuie să 
rezolv problemele oamenilor, nu să pierd săptămânal multe ore pentru tâmpeniile 
dumneavoastră. Deci o rog frumos să-şi ceară scuze încă odată de la doamna 
consilier, pentru a nu ştiu câta oară, pentru că de fiecare dată susţine foarte hotărât 
şi sigur tâmpenii, cel puţin să aibă demnitatea să-şi ceară scuze. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Ferencz 
Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Se poate 
ca în Parlamentul României să se discute aşa, în ce priveşte modul. Rog pe domna 
preşedinte de şedinţă să ţină microfonul puţin mai îndepărtat.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bine.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mă scuzaţi, nu pot asculta. 
În ceea ce priveşte esenţa lucrurilor, eu mă gândesc că nu se poate susţine că 
colega noastră nu ia cuvântul la şedinţele Comisiei Economice. Mai înainte a spus 
ce informaţii a cerut. Eu am partipat la 2-3 şedinţe ale Comisiei Economice, dar de 
fiecare dată a cerut cuvântul. În ceea ce priveşte că se abţine, nu se abţine sau cum 
votează, evident este conform convingerii, conştiinţei. Totodată rog să nu 
incriminăm aici, să nu ne ameninţăm cu Tribunal şi cu altele. Eu cred că se poate 
rezolva problema aici, dacă suntem atenţi unii la alţii. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Cred că 
această temă o putem încheia. Atrag atenţia doamnei consilier că i s-a retras 
cuvântul şi a vorbit în continuare şi dacă se mai întâmplă aşa ceva, conform 
următorului punct din Regulamentul Consiliului, voi solicita evacuarea din sala de 
şedinţă. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal »Locuinţe str. Energiei« Sfântu Gheorghe. Prezintă 
domnul primar.” 
  Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Locuitorii din str. Energiei au solicitat aprobarea Planului Urbanistic Zonal. Acest 
lucru îl conţine proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Comisiile 
nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil. Are cineva observaţii? Dacă nu, rog să votăm. 
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 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 301/2009. 
 PUNCTUL VII. De pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind »Planul 
Urbanistic de Detaliu – locuinţe str. Dózsa György nr. 36. Prezintă domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Două persoane fizice, Stanciu Levente şi Oláh Klára au solicitat aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Comisiile 
nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil. (lb.r.) Domnul Ivan are cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Ceea 
ce vreau să spun este foarte scurt, este că studiind ulterior documentaţia avută de 
domnul care cere acest P.U.D., am constatat că de fapt era în legalitate de mult 
timp, când trebuia să-i avizăm. În acel document a avut întocmit un P.U.Z., din el 
era extras un P.U.D. şi noi nu am avut documentaţia ca să putem să-l ajutăm 
atunci. Eu personal îmi cer scuze de la dumnealui. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Altcineva 
mai are observaţii? Dacă nu sunt, să votăm. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 302/2009. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea 
inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită 
tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, în urma dezlipirii unor parcele de 
teren, situate pe str. Borviz. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Este vorba de validarea terenurilor necesare la Programul »Vino acasă« din str. 
Borviz. Rog frumos să-l spijiniţi. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Comisiile 
nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil. Are cineva observaţii? Dacă nu sunt, să votăm. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 

nr. 303/2009. 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei tehnico-eonomice, obiectivul de investiţii: »Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari Ady Endre, Viitorului, 
Înfrăţirii, Pescăruşul.« Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. O 
salut pe doamna Dulányi Enikő, cea care ajută foarte mult în programele de izolare 
termică. Rog doamnele şi domnii consilieri să aprobe indicatorii tehnico-economici 
la blocurile aprţinând Asociaţiilor de proprietari: Ady Endre, Viitorului, Înfrăţirii, 
Pescăruşul. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Comisiile 
nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil. Luări de cuvânt? Dacă nu sunt, să votăm. 
 Se votează cu 20 voturi pentru (consilier Klárik Attila lipseşte din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 304/2009. 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de 
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investiţii »Modernizare zona str. Castanilor« municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. În 
anul 2010 am dori să continuăm dezvoltarea oraşului, modernizarea străzilor, 
trotuarelor. Voi prezenta acum mai multe asemenea proiecte de hotărâri. Primul, cu 
nr. 10, se referă la modernizarea zonei str. Castanilor. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Aş 
avea o întrebare pentru domnul primar. Acum câtva timp la o rectificare de buget 
am scos din buget nişte lucrări pe care le concepusem la începutul anului, de 
reabilitare a unor străzi. Îmi aduc aminte de exemplu de str. Zöld Péter. Am scos-o 
din asta şi încă câteva străzi. Cu acelea ce se întâmplă? O mai facem vreodată? 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Da.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Noi acuma vorbim de 
nişte documentaţii care au fost elaborate pe parcursul acestui an pentru reabilitarea 
unor zone. O să am ocazia cât mai curând să vă prezint proiectul de buget pentru 
anul viitor şi atunci veţi vedea care sunt străzile. Evident şi cele care anul acesta nu 
au intrat, se vor regăsi în bugetul anului viitor. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Proiectele 
de hotărâri de la nr. 10 până nr. 15 sunt asemănătoare, se referă la dezvoltarea, 
reînnoirea oraşului. Cu excepţia proiectului de hotărâre nr. 11, toate se referă la 
străzi amenajate. Analizând valoarea acestor lucrări, valoarea totală a lucrărilor 
cuprinse în aceste şase proiecte de hotărâri este de 2.868.926 €. Deci suma de 12 
milioane €, pe care am împrumuta-o, ar scade foarte mult. Mai departe, pentru 
reînnoirea str. Castanilor sau unei străzi betonate, probabil ar fi suficient un strat de 
asfalt, ca de exemplu la reînnoirea str. Szász Károly în toamna trecută. Mai cu 
seamă, în ceea ce privesc proiectele de hotărâri nr. 12, 13, 14, 15, la pimele două 
împreună sunt trecute 11.245 m de bordură de piatră de dimensiuni mai mici în 
valoare de 1.631.528 lei, pe care dacă le-am înlocui cu borduri de beton, cum se 
pot vedea în zonă, am economisi 1.200.000 lei. Întrebarea mea este: de ce trebuiesc 
înlocuite toate bordurile? De ce se alege varianta cea mai scumpă? În timpul crizei 
economice aceasta este soluţia? Sau poate cineva are foarte multe pietre de bordură 
de vânzare? Mulţumesc frumos. Să ne gândim la acest lucru. Ca o completare, 
alegând o soluţie mai ieftină, am putea termina mai repede acele străzi, care încă 
sunt cu noroi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Răspunde 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. În 
primul rând nu consider moral că după ce nu aţi sprijinit contractarea acelui 
împrumut, aţi votat unanim împotrivă, acum dumneavoastră încercaţi să spuneţi pe 
ce să cheltuim banii aceia. Nu e nici o problemă. În ceea ce priveşte cine are multe 
pietre, acum oraşul are destul de multe pietre, pentru că anul trecut în decembrie 
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am cumpărat destul de multe şi încă nu le-am folosit, pe de o parte, pe de altă 
parte, spun sincer, aparatul de specialitate a solicitat. Evident se poate schimba, 
dacă aşa se decide. Eu consider important să fie în ordine şi îl rog frumos pe Bálint 
Iosif să se ducă acolo şi să vadă cum arată. Eu cunosc acest oraş, cunosc străzile, 
ştiu în ce stare sunt şi nu-mi place să facem ceva şi să nu facem cum trebuie. Poate 
fi vorba să fie borduri de beton în loc de piatră, dacă dumneavoastră ţineţi aşa de 
mult şi problema este aşa de sensibilă. Eventual aş putea să şi susţin, dar eu mă 
gândesc că nu suntem aşa de bogaţi să alegem soluţii mai ieftine ca peste 3, 5 sau 2 
ani să începem de la început pentru că bordurile de beton s-au distrus. Dacă pentru 
dumneavoastră este aşa de importantă problema bordurilor şi este aşa de sensibilă, 
să scriem primarului din Viena şi din altă parte, să nu mai folosească borduri de 
piatră pentru că deranjează la ochi pe cei din P.C.M. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Nu ştiu de ce tot trebuie pomenit 
că n-am votat contractarea acelui împrumut, pentru că la restituire în aceeaşi 
măsură vom contribui.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Kovács 
Isván.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Eu cred că întotdeauna 
merită să porţi costum Boss şi să circuli cu maşină Audi sau Mecedes, dar sunt 
situaţii în care omul nu-şi poate permite. Criza economică îl obligă să lase din 
pretenţii şi să aibă în vedere realitatea. De exemplu realitatea este că în timp ce în 
unele zone ale oraşului sunt borduri splendide de piatră – de altfel pentru mine nu 
sunt splendide pentru că dau o atmosfera din era pietrei cioplite – în acelaşi timp în 
alte zone noroiul este până la genunchi. Nu merită investit în lucruri scumpe pe 
termen lung în timp ce din cauza acestor investiţii în altă parte noroiul ajunge până 
la genunchi. Eu nu pot să accept această logică de la conducătorul unui oraş. La 
bugetul propriu înţeleg perfect, sunt de acord, într-adevăr aşa este că astăzi este 
mai bine un Audi decât mâine, poimâine un Logan sau altceva. Deci cu asta sunt 
de acord. Dar în cazul oraşului, cred că noi trebuie să decidem. Refuz retorica când 
spune primarul »eu accept«. Domnul primar ar trebui să aibă atâta umilinţă, să ia la 
cunoştinţă că primarul execută ceea ce noi hotărâm. Deci noi decidem şi primarul 
execută. Totodată, dacă noi n-am votat pentru acel împrumut, atunci crede că poate 
administra liber cele 12 milioane €? Cu atât mai mult ne vom interesa cum vor fi 
cheltuiţi banii aceia. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Atunci când am votat 
despre acest lucru, am amintit că slavă Domnului, toate concursurile, procedurile 
vor fi realizate de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare adică o 
firmă de consultanţă vest-europeană. Deci noi nu vom avea nici un amestec. În 
schimb am impresia că dumneavoastră veţi iniţia o comisie de investigare şi 
împotriva B.E.R.D. Deci totul este în ordine. 
 În ceea ce privesc sumele, evident că acestea se schimbă. Domnul Bálint ştie 
foarte bine că după anunţarea licitaţiei vin firmele şi licitează, iar poate că aceste 
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sume vor scădea. Aici este o valoare aproximativă şi legea prevede cu cât poate 
creşte sau scade. 
 În ceea ce privesc lucrurile mele personale, stimate conducător de fracţiune, 
îmi cer scuze, dar m-am uitat şi am costum Armani şi nu Boss. Am circulat cu 
Audi înainte de a fi primar, înainte de a fi deputat. Probabil a fost o decizie bună, 
pentru că ar fi trebuit să schimb multe Dacii şi dacă adunăm, ar fi costat mult mai 
mult decât un Audi bun. 
 Evident că este opinia dumneavoastră, dar eu cred că am totală umilinţă faţă 
de Consiliu când spun că dacă se ia o decizie, eu o pot accepta. Deci dacă se ia o 
asemenea decizie de către Consiliu, eu accept. Deci mai mult de atât – nu vă 
supăraţi stimate conducător de fracţiune – decât să spun că accept şi execut ceea ce 
decideţi, ce aş mai putea face? Pot să fac eventual o propunere de patru persoane 
pentru funcţia de prefect, pe Bereczki Kinga, Kovács István, Gazda Zoltán, Bálint 
Iosif, acum după alegeri. S-ar putea să fie votată propunerea, ceea ce m-ar bucura. 
Mulţumesc frumos. Prefectura este o astfel de instituţie, potrivnică. Potrivnicilor 
le-ar sta bine.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Keresztély 
Irma.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Aş dori să completez cu 
câteva idei, pentru că s-au auzit de mai multe ori acuzaţii – nu numai la şedinţa de 
astăzi, dar şi la cele anterioare – că în acest oraş sunt străzi foarte bine întreţinute şi 
sunt străzi în care noroiul este până la genunchi sau eventual numai până la gleznă. 
Nu ştiu dacă colegii apreciază aspectul oraşului eventual doar din casele lor sau din 
maşină, dar este cert şi trebuie să vă spun că la fiecare sfârşit de săptămână când 
sunt în Sfântu Gheorghe, sâmbătă sau duminică, împreună cu soţul cutreierăm 
oraşul de a lungul şi de a latul ore în şir. De fiecare dată ne planificăm câte o zonă 
a oraşului care vrem să o vedem mergând pe jos. De foarte multe ori ne întâlnim cu 
cunoştinţe şi trebuie să vă spun că persoanle cu care ne întâlnim şi stăm de vorbă, 
apreciază pozitiv dezvoltarea oraşului. Eu personal am fost surprinsă când am 
văzut străzi, trotuare care nici nu ţineam minte dacă au fost pe lista de remedieri. 
Am fost în cartiere cu blocuri mizerabile, unde cu foarte mare bucurie am constatat 
că în mod aproape incredibil şi aici şi acolo au fost reparate drumurile, trotuarele. 
Că nu este totul gata, este evident pentru că într-o jumătate de an nu se pot repara, 
reînnoi toate drumurile. Din acestă cauză rog colegii consilieri ca la sfârşit de 
săptămână să se plimbe prin oraş, să vadă cum se dezvoltă. Cred că dacă vom avea 
răbdare şi perseverenţă, acest oraş peste trei ani de zile în mod real va deveni 
splendid. Eu văd în faţa ochilor viitorul oraş Sfântu Gheorghe, care va fi foarte 
frumos. Cred că din această cauză nu trebuie să ne tachinăm reciproc, continuu. 
Nici Dumnezeu nu a creat lumea într-o singură zi, i-au trebuit şase zile şi a şaptea 
să se odihnească. Cred că acest Consiliu ales de oraş, va avea răbdarea şi 
perseverenţa ca peste trei ani să prezinte munca a patru ani şi cred că bilanţul va fi 
pozitiv pentru toată lumea, indiferent dacă a fost trimis aici de alegători ca 
reprezentant ai P.C.M., U.D.M.R. sau ai Alianţei Româneşti. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bálint 
Iosif.” 
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 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Nu cred că cineva 
dintre noi a criticat lucrările executate până acuma.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu cred că 
da.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Ceea ce este în ordine nu am 
comentat. Aici a fost vorba de ceea ce vrem să executăm de acum înainte, în ce 
ordine să se execute şi totodată cum să repartizăm banii pe care-i administrăm. 
Aici despre acesta a fost vorba. Eu cred că nu e o temă pentru şedinţă de Consiliu – 
chiar dacă glumim – să trimitem jumătate din fracţiunea P.C.M. ca prefect, tot aşa 
am putea să-i punem în fusta Mariei-Terezia pe profesorii de istorie. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Cred că 
am ajuns din nou la discuţii sterile, nu am auzit nici o propunere concretă legată de 
proiectul de hotărâre. Eu rog pe cei care iau cuvântul să-şi formuleze propunerile 
de modificare, pentru că nu are nici un rost să discutăm despre indicatori 
economici. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Daţi-mi voie să 
formulez eu propunerea de modificare. În proiectele de hotărâri prezentate, în loc 
de borduri de piatră să punem borduri de beton. Evident că acest lucru se va 
recalcula din nou. Deci dacă ţineţi la acest lucru şi creează o problemă, eu sunt de 
acord. Deci acuma cineva să nu mă înţeleagă greşit, eu în continuare susţin să 
montăm borduri din piatră în str. Kós Károly în continuare ca şi în str. Oltului şi 
str. Körösi Csoma Sándor şi în alte câteva locuri, unde şi până acuma au fost 
borduri de piatră, să fie montate borduri tot de piatră. Dar dacă în str. Primăverii nu 
se montează de piatră, nu ar fi o tragedie, acolo peste 5 ani vom schimba tot aşa ca 
şi o Dacia Logan.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Întreb pe 
domnul primar dacă retrage aceste proiecte de hotărâri pentru a fi recalculate?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Dacă acuma, aici 
Consiliul hotăreşte că scoatem bordurile de piatră, atunci retrag aceste proiecte de  
hotărâri.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „S-a 
prezentat Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Mulţumesc. Eu îl rog pe 
domnul primar să nu le retragă. Aici s-au auzit opinii, contraopinii. Eu ţin la aceste 
borduri de piatră. Poate unii nu vor putea parca aşa de uşor pe trotuar în dreptul 
semnului de interzicere, dar să acceptăm şi acest lucru. Acesta este centrul oraşului 
unde ajunge în primul rând toată lumea, unde aşteptăm oaspeţi. Cum reparăm 
periferia, străzile laterale, este altă problemă. Atât. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „O să votăm 
la fiecare proiect de hotărâre dacă se doreşte modificarea. Dacă se doreşte, atunci 
va fi revocat. Da? Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Vreau să vă 
spun că mă aliez la ce a spus doamna Inspector Şef aici, Inspector general la 
şcoală. Şi ca omul care 35 de ani am lucrat în Gospodăria Comunală, vreau să vă 
spun că niciodată nu am putut să facem peste noapte totul. Poate că ce am făcut noi 
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în aceşti 35 de ani, şi eu am participat activ şi poate am făcut rău, poate nu am 
făcut cât trebuia, poate că acele lucrări, care au fost de amenajări nu le-am făcut în 
timp şi aşa mai departe. Vreau să vă spun că părerea mea personală, noi am 
discutat de centrul oraşului, am discutat că acest centru al oraşului, odată şi odată 
să-l punem la punct, să extindem centrul oraşului şi am spus să nu facem în mijloc, 
chiar centrul oraşului, să facem în extenso, să mergem şi pe străzile laterale care 
înseamnă, pe str. Şoimului, str. Bisericii, str. Körösi Csoma Sándor, str. Borviz şi 
aşa mai departe. Deci toate aceste străzi vor fi puse la punct, dar nu se poate face 
modernizare dacă nu facem în primul rând infrastructura. Şi în trecut am atras 
atenţia asupra acestei chestiuni. Avem acel proiect mare pe care va trebui să-l 
derulăm. Acolo sunt o grămadă de lucruri legate de dezvoltarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare. Sunt acele străzi nemodernizate, unde trebuie să 
intervenim şi asupra reţelei de apă, a reţelei de telefonie, a reţelei electrice, a reţelei 
de gaze. Aţi văzut că cei de la gaze au început să aibă aceleaşi probleme ca şi noi la 
apă, sparg peste tot că trebuiesc înlocuite conducte. Hai să nu ne grăbim. Aceste 
documentaţii au fost făcute de specialişti, sunt valori de pornire ale investiţiei, 
adică licitaţiei sau mă rog. Când se licitează în baza Caietelor de Sarcini şi acolo 
putem să aducem aceste modificări şi să nu frânăm aceste modificări. Eu sunt 
convins că în trei ani de zile, în 3-4 ani de zile, am convingerea fermă că vom 
putea să modernizăm şi acele străzi. Într-adevăr, este str. Minerilor sau ştiu eu ce 
stradă, nu pot să spun acuma, care într-adevăr trebuie pusă la punct. Dar sunt 
convins de asemenea că pe str. Spitalului trebuie să facem trotuarul de pe partea 
stângă că nu poţi să laşi în halul ăla, ca acea zonă să nu fie văzută. Iar în ceea ce 
priveşte borduriada aceasta, la care deja vedem care e problema şi în comisie n-am 
ajuns la nici o concluzie până acuma. Am şi spus, am să mă retrag din această 
comisie, nu ştiu dacă am dreptul pentru că practic ne tot incomodăm acolo. 
Licitaţia a fost legală, licitaţia a fost bună, ne-a demonstra omul care se ocupă de 
licitaţie. Deci şi acest lucru la aceste documentaţii, zic eu, dacă le-au propus 
specialiştii, dacă aceste valori sunt într-adevăr exagerate, putem atunci când facem 
Caietul de Sarcini să spunem: da domnule, documentaţia este 10 lei. Noi în Caietul 
de Sarcini reducem şi spunem: domnule, punem 8 lei. Să vedem ăla care vine cu 
propunerea, poate că vine şi vine cu 6 lei sau cu 5 lei. Am dat un exemplu. Deci 
haideţi, zic eu, să dăm drumul acestor chestiuni mai rapid. Nu în sensul să nu 
analizăm, îmi aduc aminte că chiar am cerut proiectantului să vină să ne explice de 
ce pune bordură, de ce face aşa, de ce nu face invers şi aşa mai departe. De 
exemplu str. Castanilor, vă rog să mergeţi să vedeţi. Noi am intervenit acolo, la 
conducta de apă. Am betonat aşa cum am putut atunci, repede şi nu ştiu ce. Deci 
este lângă Casa de Cultură. Chiar spun acuma că poate anul viitor ne dă Dumnezeu 
atâta putere să intervenim şi noi dacă treburile vor merge bine şi vom reuşi să ieşim 
din gradul ăsta în care suntem acuma. Să terminăm odată şi cu Piaţa asta „Mihai 
Viteazul” şi atuci şi zona aia din spate, pentru că acolo la Castanilor totul este 
distrus, nu numai trotuarul, pentru că acolo când am făcut noi blocurile la timpul 
respectiv, drumul s-a făcut din beton, ştiţi foarte bine. Betonul ăla a fost mâncat. 
Deci e o zonă centrală, ca să iau aşa. Să avem puţin »puţintică răbdare« vorba lui 
Caragiale, ca într-adevăr să putem în 3-4 ani de zile şi cu aceţti bani, cu cele 12 
milioane de €, care le-am dicutat în trecut, plus încă cele 27 de milioane € care 
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trebuie să vină de la Comisia Europeană prin fondul de coeziune. O parte din banii 
ăştia, aproape 9 milioane, se referă chiar la extinderea de reţele, adică se referă la 
infrastructura oraşului. Iată că 12 cu 9 fac 21 milioane €, deci o sumă imensă. Eu 
zic să nu facem din treaba asta iar o treabă politică, să lăsăm naibii politica asta la 
o parte. Să vedem dacă într-adevăr aceste valori sunt maximale, noi putem să să 
spunem: da, domnule, documentaţia e făcută pentru 10 lei, dar noi în Caietul de 
Sarcini punem 8 lei. Să vedem ce se întâmplă, avem acest drept, Primăria are acest 
drept. Deci eu vă rog foarte mult, haideţi să avem răbdare, hai să sprijinim acţiunile 
acestea şi împreună să le putem realiza. Să ştiţi că dacă acum 20 de ani ne tot 
dârâiam atâta, nu făceam nici un bloc în Sfântu Gheorghe, vă spun sincer. Noi 
atunci eram obligaţi să facem 2-3 mii de apartamente pe an. La ora actuală eu ştiu 
că sunt 1.000 de cereri la Primărie sau chiar mai multe. Nu există zi să nu mă 
întâlnesc cu cineva tânăr sau om care să spună: domnule Şerban ştiţi că am nevoie 
de o locuinţă, ajutaţi-mă. Cu ce să ajut dacă în Sfântu Gheorghe se construiesc 20 
de apartamente în doi ani sau în trei. Asta e părerea mea personală ca omul, care a 
trăit în investiţii aşa treizeci şi ceva de ani. Ştiu cu câtă greutate, ştiu că nu se poate 
face peste noapte. 
 Mă înscrisesem la »Diverse« dar vreau să mă retrag şi să nu mai iau 
cuvântul. Îl rog pe domnul primar să vedem şi intrările în oraş. Sunt foarte 
nemulţumit şi am văzut la intrarea dinspre Braşov s-a făcut o lucrare, o canalizare 
pluvială înspre, deci lângă gardul D.J.M.F., să vedeţi cum arată acolo locul. Cel 
care a făcut lucrarea, domnule ori face la loc cum a fost, ori atunci o facem noi şi îl  
pedepsim pe ăla care a făcut. Deci toate intrările în municipiu sunt carţi de vizită 
ale oraşului. Indiferent cât ne costă treaba, trebuie să o punem la punct şi să fie 
foarte frumoasă intrarea în oraşul, în municipiul nostru.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Mulţumesc, 
domnule Şerban. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Mulţumesc. Aş avea o 
rugăminte. Ştiu că mulţi nu o să înţeleagă. La ora 20, la Bucureşti am o întâlnire 
foarte importantă şi aş dori să ajung la Bucureşti. Deci rugămintea mea ar fi, dacă 
se poate să comentăm un pic mai scurt, dacă se poate. Dacă nu, vă spun că va 
trebui să plec la ora 1630, ca să ajung la ora 20 la Bucureşti. Eu aş mai adăuga la 
aceste sume pe care le-aţi enumerat, domnule Şerban, am vestea neoficială de la 
Alba Iulia că proiectul nostru a primit cele mai multe puncte. Încă 8 milioane de €, 
din care jumătate tot pentru străzi. Deci, totuşi ştiu că o dezamăgesc pe doamna 
Bereczki fiindcă am câştigat câteva proiecte. Am primit vestea de la minister că am 
câştigat acel proiect pentru Piaţa „Mihai Viteazul”, deci 7,5 miliarde lei. Deci noi 
lucrăm, viaţa merge înainte şi asta e. Deci vă rog, dacă doriţi să particip până la 
sfârşit, vă rog să fim un pic mai scurţi, dacă nu, îmi cer scuze, dar va trebui să plec 
la 1630.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Da, 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu nici nu mai iau cuvântul 
pentru că pe de o parte Klárik Attila a spus ce am vrut să spun, pe de altă parte, 
raportez că şi eu am costum Armani şi tot cu maşină germană circul, deoarece pe 
termen lung cel scump este mai ieftin. Aceasta cred şi declar. Mulţumesc.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Guruianu 
Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Eu am o 
chestiune mult mai pragmatică decât ce am auzit aici, multe vorbe, frumoase. Eu îl 
rog pe domnul primar să nu mai facă acea greşeală care s-a mai întâmplat, adică să 
retragă un lucru de pe Ordinea de zi. Nici nu aş fi vrut să vă povestesc despre asta, 
dar credeţi-mă, efectul a fost aproape devastator, a acelei amânări de şedinţă. Şi 
asta încercam să vă spun, amânând anumite sume de bani acordate, s-a creat o 
situaţie explozivă, cel puţin la baschet, dar mai sunt situaţii de genul acesta. Deci 
v-aş ruga să nu vă grăbiţi şi să retrageţi de pe Ordinea de zi. Întâi să vedem cum 
decurge votul şi în funcţie de asta se vor lua deciziile. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Amânăm 
dacă trebuie modificat, pentru că atunci va fi nevoie. Keresztély Irma.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Aş 
aminti colegilor că atunci când am studiat proiectul de dezvoltare a oraşului şi în 
camera 29 a fost întinsă pe masă harta oraşului, planul de dezvoltare a oraşului a 
fost concentric. Noi am fost cei care am acceptat să nu ne concentrăm exclusiv la 
centrul oraşului dacă vrem să reînnoim centrul istoric al oraşului şi atunci am 
inclus şi străzile din jur. Dacă nu vom proceda uniform pentru tot centrul istoric 
conform acestui plan şi nu vom folosi acelaşi tip de borduri, atunci se va crea 
asemenea disonanţă că locuitorii vor spune: da în strada aceasta au fost bani, iar în 
cealaltă au ajuns banii doar pentru borduri de beton. Eu mă gândesc că ar trebui 
continuată lucrările conform celor stabilite, aprobate anterior împreună. Din acestă 
cauză voi vota cu »nu« privind propunerea domnului primar. Deci eu susţin că în 
tot centrul istoric să fie bordurile de acelaşi tip. Nu este motivată schimbarea lor. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Am vorbit 
foarte mult despre această temă şi eu am înţeles că domnul primar a retras şi atunci 
să nu mai discutăm despre aceasta. Cred că nu ne înţelegem.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Nu a 
retras.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Aş dori să atrag atenţia colegilor 
că aici am discutat şi str. Kós Károly nu lăsăm, nu figurează pe Ordinea de zi, la fel 
str. Oltului, str. Körösi Csoma Sándor. Nimeni nu a avut obiecţie pentru faptul că 
anul trecut a fost hotărât ca străzile care sunt pietruite, să fie din nou pietruite. Aşa 
este în planul de dezvoltare al oraşului, aşa a aprobat Comisia de Urbanism, aşa au 
fost pregătite planurile, aşa a fost anunţată licitaţia, deci nu asta trebuie discutat. 
Nu ştiu de ce este considerat centru str. Stadionului, str. Nicolae Iorga, str 
Primăverii sau str. Grigore Bălan. Acesta este centrul nou, nu-i aşa? Se pare că aici 
este tema doar bordura de piatră. Eu zic să nu mai analizăm în continuare pentru, 
că nu numai bordurile de piatră constituie costul, mai sunt şi altele. Susţin că sunt 
lucrări mai urgente, mai ales ceea ce a spus domnul Şerban, infrastructura. Întâi ar 
trebui schimbate conductele şi după aceea să venim cu bordurile frumoase. 
Mulţumesc frumos.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu aşa ştiu 
că este cuprinsă şi infrastructura. Cred că domnul Bálint nu a studiat destul de 
atent. Bereczki Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Aş dori să-l întreb pe 
domnul Bálint Iosif, să precizeze din nou dacă după calculele dânsului, între cele 
două variante într-adevăr este o diferenţă de 1,2 milioane lei, adică 12 miliarde lei 
vechi? Am înţeles bine? Deci dacă folosim alt tip de borduri, înseamnă diferenţă de 
12 miliarde lei? Am înţeles bine?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Răspunde 
Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „După cum am spus mai înainte, 
bordurile costă 1,6 milioane lei dacă sunt din piatră şi costă ¼ din această sumă, 
dacă se pun borduri de beton, din care se găsesc de calitate destul de bună. 
Totodată aş spune şi faptul că sunt trotuare unde nu este necesară schimbarea în 
totalitate a fundaţiei. Ca să demonstrez că totuşi am studiat temeinic despre ce este 
vorba, aici este vorba de capacele canalelor, nu despre conductele de apă, canal şi 
gaze sau de cabluri electrice şi după cum a spus domnul Şerban, ar fi foarte 
importantă schimbarea acelora.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Atunci am înţeles bine, ar 
însemna o diferenţă de 12 miliarde lei vechi, ceea ce nu sunt bani puţini. Deci din 
această cauză spun că supravegherea cheltuirii responsabile a banilor oraşului nu 
înseamnă a căuta nod în papură.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Voi 
supune la vot propunerea. Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc. Eu mai înainte 
am renunţat să iau cuvântul, dar trebuie să spun un lucru foarte important şi poate 
vom fi de acord şi nu voi fi considerat unul din cei care caută nod în papură. De 
foarte multe ori s-a auzit aici în Consiliu, domnul primar a spus de foarte multe ori 
că noi împiedicăm dezvoltarea oraşului. Cel care, ca membru al Consiliului, 
gândeşte responsabil, atunci se gândeşte şi la modul cum cheltuim banii publici. 
Toate propunerile din partea P.C.M., care se refereau concret la lucrări, ba mai 
mult şi comisia de investigare vizau modul de cheltuire a banilor publici. Deci nu 
este căutare de nod în papură sau activitate contra dezvoltării oraşului ci pur şi 
simplu a cere socoteală despre modul cum sunt cheltuiţi banii publici. Rog frumos 
pe cel care consideră că noi nu avem o responsabilitate şi o obligaţie în această 
problemă, să spună, dar nu atunci când foloseşte acesta pentru scopuri politice şi de 
comunicare. Mulţumesc frumos.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Răspunde 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Aş dori într-adevăr să 
clarificăm odată pentru totdeauna că, pe mine nu mă deranjează dacă mă controlaţi. 
Cred că asta este sarcina dumneavoastră şi este chiar şi în ordine. Mă deranjează în 
schimb că sunteţi nepregătiţi – nu toţi, doar câţiva – şi din această cauză discutăm 
asemenea probleme, care niciodată nu au finalizare. Deci, nu vă supăraţi, asta nu 
înseamnă o piedică pentru oraş? Eu în loc să stau şi să lucrez în interesul oraşului, 
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săptămânal pierd ore în şir ca să ascult tâmpeniile lui Bereczki Kinga şi după aceea 
se discută despre faptul ca să-şi ceară scuze sau să nu-şi ceară scuze. 
 Acum să formuleze Bálint Iosif concret ceea ce doreşte. Eu am spus, a spus 
şi domnul conducător de fracţiune că eu execut ceea ce hotărâţi dumneavoastră. 
Atunci să formuleze propunerea ca în loc de piatră să fie bordură de beton şi să 
votăm. Eu am spus că în cazul în care Consiliul hotăreşte să fie bordură de beton, 
atunci retrag proiectele de hotărâri, voi da la recalculat şi voi prezenta din nou. 
Acum, nu vă supăraţi, ce pot face mai mult?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu de mult 
am vrut să supun la vot, dar dacă nu dau cuvântul, sunt acuzată că nu dau cuvântul. 
Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Mulţumesc frumos pentru 
cuvânt. Şi eu aş dori să spun, pentru că nu se înţelege destul de clar. Am să spun în 
limba română pentru că aşa e mai bine pentru domnul Şerban şi colegii. 
(lb.r.) Domnule Şerban, dumneavoastră aţi cerut să fim pentru modernizarea 
acestor străzi. Dar eu vreau să zic că dumneavoastră cereţi ce şi noi vrem. Deci 
suntem în totală concordanţă cu acest lucru. Nimeni nu vrea să nu modernizăm 
aceste străzi, vrem să modernizăm, dar diferenţa e că vrem cât mai multe 
modernizări din acei bani. De aceea cerem noi că în acest moment trebuie să luăm 
o hotărâre de oportunitate. Acesta este momentul când spunem că este oportun să 
cumpărăm borduri scumpe, din care facem »n« kilometrii, sau este mai oportun să 
luăm borduri care să zicem sunt mai ieftine şi putem face mai mulţi. Nu sunt de 
acord că aceste borduri sunt mai rezistente în timp şi cea mai ieftină o să fie mai 
scumpă pe parcurs. Să vă spun de ce, un simplu exemplu. E adevărat că bordurile 
din piatră, din granit, ce a văzut domnul primar în Viena sau în alte oraşe 
occidentale, sunt rezistente şi rezistă 100 de ani, dar ele sunt lucrate în aşa fel, încât 
nu se foloseşte beton între ele ci se pasează unul lângă celălalt. Sunt astfel 
prelucrate, nu cu ciocan ca în epoca de piatră, cioplite. Între ele e beton, aţi văzut 
că de fapt nu sunt atât de rezistente, între ele e deja crăpat. Deci noi avem un 
material foarte scump, cu o metodă slabă pentru că bordurile vibropresate, care 
sunt nu bordurile făcute în perioada precedentă, borduri numai turnate. Şi 
pişcoturile din faţa Primăriei sunt o ruşine, nu au fost făcute cu tehnologia normală, 
ci din cauza unor alte lucruri, care ar merita o comisie de expertiză, au fost făcute 
în aşa fel, încât acelea se deteriorizează. Deci acele borduri vibropresate, acelea au 
dispertin, au forma care se pune una lângă alta, fără beton, nu aşa cum face 
meşterul manual, ci e o tehnologie, corespunde normelor. Dacă eu aş parca maşina 
undeva pe trotuar, nu mi-ar găuri roata dacă aş parca în faţa casei. Dar vreau să vă 
spun că nu e maşina mea, domnilor colegi, în faţa casei e o maşină de firmă. Aţi 
greşit, cineva a greşit. Deci nu înţeleg ce vreţi să spuneţi. Eu sunt ca să rezolvăm şi 
să modernizăm aceste străzi, sunt de acord cu infrastructura şi cu tot, dar suntem 
aici să decidem oportunitatea. Dacă acuma se consideră că e obstrucţionare acest 
lucru, că noi trebuie să decidem ce e treaba noastră, atunci chiar se pune sub 
semnul întrebării însăşi munca noastră de consilier. Să ne gândim, nu este adevărat 
că aceste borduri sunt mai rezistente. Adevărat că sunt mai scumpe, anumite 
gusturi, poate că corespund aici anumite gusturi, dar eu vă spun la sigur că 
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cimentul între ele nu rezistă o veşnicie ci deja se schimbă în anumite locuri. 
Mersi.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu cred că 
domnul consilier s-a amestecat într-o discuţie de specialitate, care este destul de 
departe de specialitatea dânsului. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Scuzaţi, aş dori să vă 
informez că noi acuma nu decidem dacă poimâine începem organizarea achiziţiei 
publice, aprobăm o documentaţie. Următorul pas va fi să decidem când şi unde 
vom executa sau nu. Dar acuma este vorba de o documentaţie. Am spus să 
formulaţi o propunere concretă cu privire la valoarea documentaţiei, votaţi şi eu 
voi executa.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „O să spun în limba română. 
Domnul Kovács a vorbit de oportunitate. Are dreptate, hai să decidem prin vot 
dacă este oportun sau nu şi să încheiem discuţia. Deci hai să votăm dacă este 
oportună sau nu bordura de granit.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Suntem la 
punctul nr. 10 de pe Ordinea de zi şi întreb dacă are cineva propuneri concrete de 
modificare la documentaţia tehnico-economică pentru modernizarea zonei str. 
Castanilor? Domnul Bálint Iosif.”  
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Eu aş solicita să încheiem 
această discuţie şi să fie recalculată pentru că degeaba votăm aici despre cifre. Aici 
este vorba despre această documentaţie, ce materiale să folosim, ce cadru financiar 
asigurăm. Despre acestea trebuie să votăm.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Rog o 
propunere concretă.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Solicit amânarea.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Nu sunt 
propuneri de modificare?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Dacă am solicita amânare, atunci 
nu sunt propuneri de modificare.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Scuzaţi, dar cu 
amânare nu am rezolvat nimic, pentru că dacă amânăm, voi fi în situaţia să solicit 
specialiştilor să recalculeze cu alte borduri sau tot cu din acestea? Decideţi despre 
borduri şi atunci se va recalcula în consecinţă. În cazul în care decideţi despre 
borduri şi vor fi altele decât de piatră, atunci voi retrage de pe Ordinea de zi. Acest 
lucru puteam să-l face acum o oră. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Aici a fost vorba şi despre faptul 
că nu acestea sunt lucrările cele mai importante, trebuiau dezbătute înainte de a fi 
puse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bine, am 
înţeles. (lb.r.) Cine este de acord să amânăm hotărârea? »da« înseamă să amânăm, 
»nu« înseamnă că rămâne şi discutăm. 
 Se votează cu 8 voturi pentru, 10 voturi împotrivă (Bodor Loránd, Guruianu 
Mădălin, Kató Béla, Keresztély Irma, Klárik Attila, Miklós Zoltán, Mild Zoltán, 
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Pârvan Rodica, Szentes Ádám, Sztakics Éva) şi 2 abţineri de la vot (Ivan Niculae, 
Şerban Valeriu) (consilier Pethő István lipseşe din sală). 
 Deci nu amânăm. Cred că dezbaterea a fos destul de detaliată. Cine este de 
acord cu acest proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Bereczki 
Kinga, Fazakas Mihail, Ferecz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, 
Takó Imre) (consilier Pethő István lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 305/2009. 
 Mulţumesc frumos. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de  
investiţii »Modernizare str. Primăverii« municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. Sunt propuneri de modificare? Dacă nu sunt, să votăm. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Fazakas Mihail, Kovács 
István) şi 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Ferencz Csaba) (consilier Pethő István 
lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 306/2009. 
 S-a aprobat proiectul de hotărâre. 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de 
investiţii »Modernizare trotuare pe str. Stadionului (partea vestică) trosonul între 
str. Vasile Goldiş şi str. Spitalului« municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. 
Are cineva observaţii? Comisiile au avizat favorabil. Să votăm. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Bereczki 
Kinga, Fazakas Mihail, Ferecz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, 
Takó Imre) (consilier Pethő István lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 307/2009. 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de 
investiţii »Modernizare trotuare pe str. Nicolae Iorga, pe tronsonul de la B-dul 
Grigore Bălan şi str. Császár Bálint« municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. 
 Observaţii, propuneri? Comisiile au avizat favorabil. S-a prezentat Bálint 
Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Aş dori să întreb, ce comisii? 
Sunt membru în Comisia Economică dar acesta nu are nici un fel de caracter 
economic. Să lăsăm.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Comisiile 
nr. 1 şi nr. 5.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Nu a dezbătut.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Fiind 
vorba de şedinţă extraordinară, nu este absolut necesar referatul comisiei, dar 
există.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Scuzaţi, dar acest 
material l-aţi primit vineri. Bálint Iosif, preşedintele Comisiei de Urbanism de ce 
nu a convocat şedinţă pentru dezbaterea acestor probleme? Sigur că nu este necesar 
referatul, dar dacă sunt aşa importante aceste probleme, de ce nu a convocat 
şedinţă, să fie dezbătute şi nu aici la şedinţa Consiliului să discutăm? Acest lucru 
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sincer mă deranjează, că nu se convocă şedinţă de comisie, nu se ia o hotărâre şi 
atunci aici în plen discutăm ore în şir în loc să hotărâm acolo unde trebuie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Domnul 
Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Aş dori să spun că nu a fost 
convocată şedinţă, pentru că şi doamna viceprimar şi domnul primar au accentuat 
de mai multe ori că nu este nevoie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Nu este 
obligatorie, dar comisiile decid dacă consideră importantă sau nu. Dacă 
preşedintele consideră că nu este aşa de importantă, nu convocă şedinţă, dar dacă 
ar fi considerat importantă, atunci totuşi ar fi trebuit convocată şedinţă ca să nu 
discutăm aici ore în şir. Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „O singură întrebare am către 
fracţiunea P.C.M. Problemele la str. Castanilor şi la str. Primăverii în linii mari 
sunt aceleaşi, problema bordurilor este neschimbată. La unul din proiecte 
fracţiunea în totalitate a votat împotrivă, la celălalt au fost doar două voturi 
împotrivă. Care este explicaţia logică?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Am să 
explic după şedinţă.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Stimate coleg consilier 
Klárik, am votat astfel, pentru că avem dreptul. Vă mulţumeşte?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Şi aşa se 
poate spune. Să votăm proiectul de hotărâre nr. 13. 
 Se votează cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Bereczki 
Kinga, Fazakas Mihail, Ferecz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, 
Takó Imre) (consilierii Mild Zoltán, Pethő István lipseşte din sală) HOTĂRÂREA 
nr. 308/2009. Proiectul de hotărâre a trecut. 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de 
investiţii »Modernizare trotuare pe str. 1 Decembrie 1918 pe tronsonul între B-dul 
Grigore Bălan şi podul peste Olt« municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. 
 Obesvaţii? Dacă nu sunt, să votăm. Comisiile nr. 1 şi nr. 5 au avizat 
favorabil. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Bereczki 
Kinga, Fazakas Mihail, Ferecz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, 
Takó Imre) (consilier Pethő István lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 309/2009. 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de 
investiţii »Modernizare trotuare pe B-dul Grigore Bălan şi str. Gál Sándor« 
municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. Comisiile nr. 1 şi nr. 5 au avizat 
pozitiv. Observaţii? Dacă nu sunt, să votăm. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Bereczki 
Kinga, Fazakas Mihail, Ferecz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, 
Takó Imre) (consilier Pethő István lipseşte din sală) HOTĂRÂREA nr. 310/2009. 
 Trecem la: 
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 D I V E R S E 
Domnul primar.” 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Aş dori să-l întreb pe Gazda Zoltán, în primul rând, dacă este suficient să-l întreb 
aici, sau să-l întreb în scris? Dumneavoastră aţi afirmat şi aţi declarat presei că am 
făcul o ilegalitate pentru că nu am răspuns în termen de 15 zile la o adresă a 
dumneavoastră. Aş dori să spuneţi exact, care este acea lege, care prevede că 
trebuie să răspund în termen de 15 zile la o adresă depusă de către dumneavoastră. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Având în vedere că nu sunt o 
enciclopedie ambulantă, nu pot să răspund acuma, dar mă interesez. Atunci când 
am afirmat acest lucru, m-am interesat şi am ştiut numărul legii. Am să spun.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mai am o întrebare. 
Fracţiunea P.C.M. acceptă ca săptămâna viitoare, joi să ţinem o şedinţă 
extraordinară? Problema a fost, când poate prezenta comisia procesul verbal, 
materialul. Deci întrebarea este, dacă joia viitoare corespunde sau o altă dată 
ulterioară?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „În legătură cu acest lucru aş 
dori să întreb restul membrilor din comisie (lb.r.) domnule Şerban, aţi fost la 
şedinţă sau nu s-a ţinut în ultimele trei săptămâni? Sau s-a ţinut şi pe mine nu m-aţi 
anunţat?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Şeban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Nu s-a ţinut. Vreau să vă 
mai spun atâta că am solicitat tot în trecut, având în vedere preocuparea doamnei 
Dulányi, în legătură cu acestă muncă de izolare şi mai vorbeam ceva, ştiţi despre 
ce. Vă rog să facem ceea ce am discutat, ştiţi dumneavoastră foarte bine. E vorba 
de o diplomă de excelenţă. Îi dăm aşa ca o mulţumire, dacă nu material, ştiu eu, o 
recunoştinţă că se ocupă. Zona gării este cea mai frumoasă, pusă la punct, din toată 
ţara. Să ştiţi că nimeni din ţară n-a făcut aşa de frumoasă o zonă, cum a făcut-o ea. 
In păcate nu este aici. Am fi spus de când era aici. Dar pentru şedinţa de săptămâna 
viitoare să pregătim această diplomă de excelenţă. Vă rog foarte mult.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Da, deja am 
comunicat cu doamna. (lb.m.) Domnul Bálint.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Având în vedere că activitatea 
comisiei ţine până pe data de 15, totodată răspund domnului Miklós că nu a 
răspuns la ultima invitaţie, deci de la ultima şedinţă a lipsit. În ultimele două 
săptămâni Consiliul a fost ocupat cu probleme foarte importante, comisia a avut 
mai puţin timp disponibil să se ocupe de această problemă. Noi am dori să lucrăm 
până pe 15, după care întocmim raportul şi probabil data de 21 ar fi 
corespunzătoare pentru acest lucru.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Bine. 
Domnul primar.” 
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 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş dori doar să 
semnalez că despre acest lucru am discutat la şedinţa ordinară a Consiliului, adică 
când doriţi dumneavoastră, convoc şedinţă extraordinară să aveţi posibilitatea de a 
prezenta materialului. Evident, o puteţi convoca şi dumneavoastră. Deci am spus 
doar pentru faptul ca să nu spuneţi că nu s-a prezentat materialul pentru că eu n-am 
convocat şedinţa. Deci semnalez că în cazul în care există o asemenea pretenţie, 
când formulaţi aceasta, eu convoc şedinţa extraordinară. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Miklós 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Raportez că am lipsit 
motivat, cu câţiva colegi am fost la Kikunhalas. Pentru mine este ciudat că am fost 
la Kiskunhalas acum 3 săptămâni şi mai avem 6 zile până la termen, iar domnul 
preşedinte de comisie în cele 3 săptămâni nu a convocat acestă comisie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Scuzaţi, 
aici este ordinea de luarea cuvântului stabilit la începutul şedinţei. Să răspundă 
domnul Bálint Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „În acea hotărâre a consiliului a 
fost prevăzut că, comisia va prezente rezultatul muncii la şedinţa ordinară din luna 
decembrie şi pentru că acea şedinţă a fost convocată de urgenţă în prima zi din 
decembrie, seara, pe întuneric, ca atunci când se merge acasă să nu se vadă ce 
mutră face fiecare şi aici nu mă gândesc în primul rând la mine. Din acestă cauză 
munca a suferit amânare, pentru că de ambele ocazii trebuiau pregătite materialele, 
şedinţele de comisii urmau una după alta. Deci până la data de 15 ne ocupăm de 
adunarea datelor, după care urmează sistematizarea şi până la data de 21 este gata 
raportul.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Acest 
lucru nu stă în picioare pentru acea şedinţă urgentă din decembrie trebuia să fie în 
26 noiembrie. Deci atunci ar urma şedinţa ordinară din decembrie.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Şi din vina cui?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Cea din 26 
noiembrie s-a amânat din cauza P.C.M.-lui.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Nu cred că din cauza P.C.M.-lui, 
pentru că singurul punct important a fost schimbarea viceprimarului şi aceasta a 
justificat şi convocarea urgentă a şedinţei următoare.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Să ne 
întoarcem, Ferencz Csaba a fost primul care s-a înscris la cuvânt la »Diverse« la 
începutul şedinţei.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Aş dori 
două lucruri. Pe de o parte am luat parte la şedinţa Comisiei Economice, unde am 
discutat despre URBAN-LOCATO. Atunci am întrebat dacă proprietarul vrea să 
sprijine şi să recâştige încrederea acestei firme. Azi am primit informaţia că a 
început munca subterană, că URBAN-LOCATO va fi lichidată începând cu 1 
ianuarie. Angajaţilor li se spune să nu ridice C.A.R.-ul pentru că URBAN-
LOCATO se desfiinţeză de la 1 ianuarie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Aşa, aşa 
concret?” 
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 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Domnul director nu a putut 
veni – mi-a semnalat prin telefon – pentru că este bolnav. Totodată s-au adresat 
Primăriei pentru nu ştiu exact pentru ce Autorizaţie de Construcţie şi au fost 
informaţi că URBAN-LOCATO nu mai primeşte de lucru, mai bine dacă execută 
firma »Szabó«. Evident se poate interesa. Domnul director mi-a spus să transmit şi 
domnul director va spune concret la timpul potrivit.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Scuzaţi, 
dar iar încep acuzaţiile.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Nu sunt acuzaţii.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Dacă nu 
puteţi indica concret sursa, atunci...(a fost întreruptă).” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Aceasta nu este acuzaţie, 
sursa este domnul director Kulcsár Terza József.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Da, cel 
care este bonav. Atunci de unde ştie?” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Spun încă odată, m-a 
informat prin telefon. Aş putea continua cu altă temă?” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Da, 
continuaţi domnule consilier.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Am amenajat foarte frumos 
parcul, dar cine trece prin parc pe întuneric, se simte ca într-un film de Hitchcook. 
Din acestă cauză rog pe domnul primar să găsim o soluţie în problema păsărilor 
(ciorilor) chiar cu ajutorul specialiştilor. Cred că este o problemă pentru toată 
lumea, deci nu este problema mea personală. Am vrut doar să semnalez. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Bine. Eu aş dori să 
răspund. Există în Sfântu Gheorghe o asociaţie pentru protecţia păsărilor RARA 
AVIS. Cu ei am discutat anul trecut, ei ştiu exact când vin ciorile din Siberia şi 
când se întorc spre Siberia. Au promis că până în primăvară întocmesc un plan 
exact de perspectivă, cum pot fi alungate. Au spus şi faptul că costă foarte mulţi 
bani, pentru că se foloseşte aceeaşi metodă ca la aeroporturi, deci o investiţie de 
multe zeci de €. Va trebui să decidem dacă îndrăznim să facem o astfel de 
investiţie pentru a ţine departe de parc ciorile. Dar nici atunci nu vom avea garanţia 
că nu se vor aşeza undeva la marginea oraşului. Dacă vă aduceţi aminte că pe 
marginea drumului 13E au fost plopi, acolo au stat mai mult. După ce au fost tăiaţi 
plopii, s-au mutat în parc. Zâmbim, dar este o treabă foarte serioasă. Văd colegii că 
zâmbesc, dar aceasta este o problemă foarte serioasă. Dacă vrem să rezolvăm 
civilizat această problemă – şi nu să împuşcăm păsările cu puşca mitralieră – atunci 
din păcate va costa destul de mult. 
 În ceea ce priveşte cealaltă problemă, dacă am înţeles bine, domnul 
conducător de fracţiune a spus că domnul director are febră. Probabil nu este 
normal, vorbeşte aiurea, pentru că eu nu ştiu despre nimic. Nu cred că cineva a 
început aşa, o muncă subterană fără să ştiu eu. Rugămintea mea este, să nu aducem 
bârfele de pe colţul străzii la şedinţa Consiliului. Deci, domnul director să vină 
aici, să-şi spună problemele. Într-adevăr, vă rog frumos, şi acest lucru este o 
iresposabilitate, să arunci o bombă.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Urmează 
Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Mă uit la acest panou »Aşa se înfrumuseţează oraşul «. Într-adevăr se 
înfrumuseţează, dar aş atrage atenţia că se execută lurări incalificabil de 
dezordonate, de exemplu la trotuare care sunt inaccepabile. Această fotografie a 
fost făcută în faţa Restaurantului Şugaş, dar şi în altă parte se întâmplă, nu este 
asigurată panta trotuarului.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Cel puţin la două 
şedinţe ale Consiliului am spus că acele trotuare vor fi schimbate la primăvară, vor 
dispare din centru pişcoturile de beton. Acum pentru iarnă se execută în aşa fel să 
ţină până la primăvară. La primăvară vom demonta şi se vor folosi în zonele 
oraşului unde este noroi. Am spus că vom vedea cum se comportă trotuarele din 
cartierul Ciucului, alunecă, nu alunecă, se dizlocă sau nu şi funcţie de acest lucru 
vom hotărâ ce pavaj vom folosi la trotuarele din centru. Acele pişcoturi, care sunt 
şi în faţa Consiliului, nu pot rămâne. Sunt unele care nu pot fi refolosite, de 
exemplu cele de aici din faţa clădirii nu se pot folosi nicăieri, sunt unele care se vor 
putea refolosi. Deci ceea ce aţi arătat aici, a fost făcută doar să ţină până la 
primăvară, iar la primăvară va fi demontat. Am spus deja de cel puţin două ori. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Domnul 
Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Eu 
aş avea totuşi câteva probleme să vă spun, pentru că deşi mi se spune că vorbesc de 
fiecare dată, vorbesc pentru că vorbesc în gol. Nimeni nu mă bagă de seamă. Am 
să vă citesc un articol din Legea nr. 215, care întreba mai înainte domnul primar. 
Zice aşa , art. 51 alin. 2: »Primarul este obligat ca prin intermediul secretarului şi al 
aparatului de specialitate să pună la dispoziţia consilierilor locali, la cerea acestora, 
cu termen de cel mult 10 zile lucrătoare informaţile necesare în vederea îndeplinirii 
mandatului.«” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Sunt informaţii de 
utilitate publică, este o categorie şi sunt informaţii care ţin de exercitarea 
mandatului. Exercitarea mandatului înseamnă de exemplu să aveţi informaţii utile 
cu privire la când trebuie să depuneţi declaraţii de avere ş.a.m.d. Deci sunt lucruri 
total diferite. Orice informaţie, care este de interes public, este de interes public şi 
se răspunde în 15 zile. Iar ceea ce înseamnă exercitarea mandatului, înseamnă cu 
totul şi cu totul altceva. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. O să 
mă mai documentez. De ce vă spun treaba asta? Acum vreo trei luni de zile am 
ridicat probema unor indicatoare de pierdere a priorităţii la ieşirea din localitatea 
Chilieni în drumul principal. Atunci aţi spus că se lucrează la drum şi se va face. 
Nici în ziua de astăzi acele indicatoare nu sunt. Domnule primar, v-aş ruga totuşi 
dacă puteţi din timpul dumneavoastră, să acordaţi atenţie şi următoarelor probleme. 
În zona care locuiesc, respeciv pe str. Oltului, au apărut câini vagabonzi. A fost o 
situaţie, care ar fi fost poate comică, dacă n-ar fi fost implicaţi doi copii în jur de 
13-14 ani, când într-un tomberon din acestea de gunoi s-a urcat să intre să caute 
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ceva înăuntru şi înăuntru a fost un câine. A sărit ăla afară a fugit copilul, câinele s-
a speriat şi a lătrat, ştiţi cum sunt astfel de situaţii. Sunt acolo vreo doi câini mari 
care pun în pericol copii şi liniştea celor care circulă acolo. În aceeaşi idee, 
dumneavoastră nu aţi fost acolo, dar cred că totuşi vi s-a adus la cunoştinţă, este că 
prin darea în folosinţă a blocului acela social pe str. Mikes Kelemen, foarte mulţi 
dintre locatarii acestor blocuri circulă peste puntea aceasta peste pârâul Debren 
unde a fost abator, (vágóhíd) sau ce a fost acolo şi este foarte îngustă, sunt copii şi 
cu ghiozdan. Văd acuma seara care probabil vin de undeva acolo. Am zis că zona 
nu este iluminată suficient. După vreo trei zile am văzut acolo o maşină de la 
RENEL, am zis şi eu, hopa, am zis şi eu odată ceva care să fie băgat în seamă, dar 
nu am zis că tot aşa a rămas. Este parcarea aceea, de fapt nu parcare, maşinile 
parcheză în faţa centrului acela de distracţii, de bowling noaptea pe întuneric, nu se 
mai vede, nu se poate circula. Acuma se face noapte în jur de 1730.. În aceeşi idee, 
am fost oprit de un cetăţean pe stradă şi mi se pare că a avut dreptate. Pe str. 
Oltului aproape că nu se mai poate circula. Era un om în vârstă, care mi-a spus că 
datorită acelui dispensar uman, care este acolo, de foarte multe ori trebui să treacă 
vizavi de Gyárfás Jenő. Solicita – şi mi se pare solicitarea lui îndreptăţită şi de 
aceea o transmit eu Primăriei – să amenajăm măcar o trecere de pietoni la unul din 
colţuri, chiar dacă nu facem acuma cu ştiu eu ce mare lux sau ceva, măcar două 
indicatoare, care să fie puse. 
 Ultima problemă pe care vreau să o vă spun este că în acest sfârşit de 
săptămână va avea loc un fesival de colinde şi obiceiuri de Crăciun, care se va 
desfăşura în zona centrală a municipiului, un spectacol cu defilare şi cu un 
spectacol şi zic eu că am putea participa mai mulţi acolo pentru că nu mai este 
pericolul să vină mai ştiu eu cine, care să ne sperie să nu ieşim din casă. Vă 
mulţumesc.” 
  Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Încerc să răspund. În 
ceea ce priveşte câinii, domnule Ivan, eu pot să vă spun doar să mergeţi la Câmpul 
Frumos şi să vedeţi câţi câini sunt acolo la adăpostul pe care l-am făcut. Eu am fost 
şi săptămâna trecută acolo. Sunt conştient de faptul că nici această problemă nu 
poate fi rezolvată de azi pe mâine, şi eu mai văd câini. Şi în rapoartele pe care le 
primesc de la Poliţia Comunitară, trebuie să vă spun că în fiecare săptămână apar 
cel puţin două raporturi în care se spune: cetăţeanul cutare ne-a sesizat că aici este 
un câine, am mers, l-am dus la adăpostul de câini. Deci acest proces a început, din 
păcate încă sunt foarte mulţi câini, este o realitate. Şi eu mai văd în oraş, mai sun la 
telefonul verde şi spun celor de la Poliţia Comunitară unde am văzut câini. Dar 
dacă vreţi să vedeţi de câţi câini am scăpat oraşul, puteţi să mergeţi la Câmpul 
Frumos şi vreau să vă mai spun că sâmbăta trecută s-au mai şi adoptat deja câini 
acolo. Deci a mai scăzut numărul câinilor de la acest adăpost. Deci eu cred că a 
fost o iniţiativă bună şi evident într-un interval de timp eu sper să rezolvăm în 
totalitate această problemă. 
 În rest, celelalte probleme pe care le-aţi ridicat şi ştiţi că au fost semnalate, 
însă nu e aşa de uşor să ştiţi să se rezolve aşa de pe azi pe mâine un stâlp de 
iluminat. O să vorbesc cu domnul Biró că poate să conteze pe dumneavoastră. Am 
glumit, evident. O să mai revin să întreb de ce nu s-a rezolvat această problemă. 
Mulţumesc.” 
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 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Eu am 
trimis atunci când aţi ridicat problema, nu am primit răspuns, nu ştiu de ce nu s-a 
putut realiza. Domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Eu sper că 
extrem de scurt s-a stabilit că e şedinţă extraordinară săptămâna viitoare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Nu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Atunci vă spun 
că ar trebui să se stabilească pentru că în afara de prioritatea cu bursele pe care mi-
am luat-o faţă de cei 5 copii, mai este şi prioritatea finanţării celor de la baschet, 
care ar trebui să plece acasă pentru că se închide sezonul săptămâna viitoare. 
Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Vom vedea, în cazul în 
care grupul P.C.M. nu va convoca săptămâna viitoare, atunci probabil voi convoca 
eu o şedinţă extraordinară pentru alte puncte, urmând să discutăm într-o altă 
şedinţă extraordinară acest raport al comisiei respective. Mulţumesc şi vă doresc o 
seară frumoasă.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Şi eu.” 
 
  
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se 
păstrează la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna şi a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe din data de 25 februarie 2010. 
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