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_________________________________________________________________ 
 
Nr. 2.378/2010 
  
 

PROCES VERBAL  
 
 Încheiat astăzi 28 ianuarie 2010 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe la care sunt prezenţi toţi cei 21 membrii. 

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. 27/21.01.2010. 
 La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul municipiului şi 
Kulcsár Tünde – secretar. 
 Din partea mass media sunt prezenţi: Farkas Réka de la ziarul  »Háromszék«, Monica 
Rizea de la ziarul »Cuvântul Nou«, Kovács Zsolt de la »Sláger Rádió«, Ana Sidon şi Adrian 
Moise de la ziarul »Observatorul de Covasna«, Oana Negrea de la »Rompress« şi Turoczky 
Emese – referent presă. 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă rog să luaţi loc şi să 
cuplaţi microfoanele, vă rog. Permiteţi-mi să declar deschisă lucrările şedinţei ordinare din luna 
ianuarie. Permiteţi să salut prezenţa la lucrările noastre a domnului primar, a doamnei secretar, a 
reprezentanţilor mass mediei şi invitaţilor care sunt în sală. Înainte de a prezenta Ordinea de zi, e 
necesar să aprobăm procesele verbale din lunile anterioare, începând cu 26 octombrie până în 
data de 2 decembrie. Supun la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 26 octombrie. 
Sunt observaţii? Cine este de acord? Vă rog să votaţi. Domnul Bálint, aveţi obiecţiuni la procesul 
verbal sau la »Diverse«?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Ce să aprobăm, dacă astăzi m-am uitat şi 
procesul verbal nu era pus pe site?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Cine dă răspuns? Doamna 
secretar vrea să răspundă.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE: (lb.r.) „Procesele verbale ale şedinţelor se vor 
pune pe site după ce se aprobă de către Consiliul Local.  De altfel fiecare consilier are 
posibilitatea să consulte în camera 26, biroul 26 procesele verbale. Deci după ce se aprobă 
procesul verbal, în termen de trei zile se va pune pe site-ul Primăriei şi Consiliului Local.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Deci sunteţi mulţumit de 
răspuns, domnule Bálint? Da? Da. Mulţumesc. Deci atunci să reluăm. Deci procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din 26 octombrie. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Kovács István) (consilier 
Pethő István lipseşte din sală). 
 Şedinţa ordinară din 29 octombrie. Doamna Pârvan, aveţi obiecţiuni? La »Diverse«? Am 
zis, după ce terminăm procesele verbale, o să vă rog să vă înscrieţi. Deci procesul verbal din 29 
octombrie. Să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Kovács István) (consilier 
Pethő István lipseşte din sală). 
 Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 2 noiembrie. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, 
vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Kovács István) (consilier 
Pethő István lipseşte din sală). 
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 Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 9 noiembrie. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, 
vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Kovács István) (consilier Pethő 
István lipseşte din sală). 
 Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 16 noiembrie. Dacă sunt observaţii? Dacă 
nu, vă rog să votaţi. 
  Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Kovács István) 
(consilier Pethő István lipseşte din sală). 
 Procesul verbal al şedinţei ordinare din 26 noiembrie.Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Vă 
rog să votaţi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Kovács István) (consilier 
Pethő István lipseşte din sală). 
 Procesul verbal al şedinţei ordinare din 26 noiembrie. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Vă 
rog să votaţi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Kovács István) (consilier 
Pethő István lipseşte din sală). 
 Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 2 decembrie. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. 
Vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Ferencz Csaba), 2 abţineri de la vot 
(Bálint Iosif, Kovács István) (consilier Pethő István lipseşte din sală). 
 Vă mulţumesc. Toată lumea a primit Ordinea de zi, da? Se cunoaşte de toată lumea. Dacă 
sunt observaţii sau propuneri în legătură cu Ordinea de zi? Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Salut cu respect pe doamnele şi 
domnii consilieri, reprezentanţii presei şi oaspeţii. Aş dori să retrag punctul 17 de pe Ordinea de 
zi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Dacă mai sunt observaţii la 
Ordinea de zi? Domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „ La »Diverse«.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „La »Diverse« am zis că vă 
spun la sfârşit. Domnul Ivan tot la »Diverse«? Da. Domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. De asemenea recomand, pot 
doar să recomand ca iniţiatorul punctului nr. 7 să-l retragă de pe Ordinea de zi, având în vedere 
că a ajuns mai târziu pe site şi priveşte şi bugetul. Totodată aş dori să iau cuvântul la »Diverse«. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu pot să-l retrag, dar problema 
este că dacă nu se aprobă acest contract, nu putem efectua nici un fel de plată pentru azilul de 
câini, unde sunt mai mult de 40 de câini. Deci vor fi probleme cu întreţinerea lor. Eu pot să-l 
retrag, dar am spus care vor fi consecinţele. Necazul este că sunt acolo deja câinii şi nu există 
buget. Dacă nu încheiem contract, nu putem vira bani. Deci vor fi probleme.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Gazda, explicaţia 
este corectă? Vă mulţumeşte, da?” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu am propus, dacă domnul primar nu-l 
retrage, fireşte că-l vom dezbate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Dacă în legătură 
cu Ordinea de zi mai are cineva? Doamna Pârvan, la »Diverse« da? Da, vă mulţumesc. Nemai 
fiind alte probleme în legătură cu Ordinea de zi, supun spre aprobarea dumneavoastră Ordinea de 
zi. Vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (consilier Bereczki Kinga). 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.r.) „Aş dori să mă înscriu la »Diverse« şi 
eu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU:(lb.r.) „Bine. Trecem la, 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al 
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municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea 
Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie transfuzională »Prof. Dr. C.T. 
Niculau«, Centru de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, respectiv, iniţierea demersurilor 
legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea 
Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională  »Prof. Dr. C.T. 
Niculau«, Centru de Tranfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului 
Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe. Dau 
cuvântul domnului primar Antal Árpád. Poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Primul punct de pe Ordinea de zi 
priveşte schimbul de imobile, clădirea grădiniţei, care este în proprietatea oraşului şi »Casa 
Bene«, care este în proprietatea Ministerului Sănătăţii. Cred că toată lumea cunoaşte acest 
proiect de hotărâre şi se ştie de ce este important acest schimb. Eu rog toată lumea să sprijine 
această iniţiativă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi la dezbatere în 
legătură cu primul punct de pe Ordinea de zi. Vreau numai să completez că acest proiect de 
hotărâre a fost pus în discuţie şi votat de două ori. Poftiţi, aveţi cuvântul domnule Bálint.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mă scuzaţi doamna Sztakics. 
Să dăm prioritate, aşa cum e corect. Mă scuzaţi domnule Bálint.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Ieri la Comisia de Cultură 
doamna inspector general a prezentat sub forma unei proiecţii un material foarte interesant 
privind comasarea obligatorie a reţelei de învăţământ. Îmi pare foarte rău că deşi am anunţat cu 
caracter informativ toţi membrii Consiliului, foarte puţine persoane s-au prezentat. În orice caz, 
din acea informare a reieşit că probabil multe spaţii ne vor rămâne goale, deoarece clasele cu 
efeciv de 10-12 copii vor trebui comasate în mod obligatoriu, pentru că din fondul de salarii pe 
anul acesta lipsesc 100 de miliarde de lei, ceea ce cred că nu le vom putea completa din bugetul 
oraşului. 
 Eu spun din nou, la ceea ce ne-am angajat verbal şi în scris în faţa părinţilor, că vom 
asigura un loc potrivit pentru copii şi pe care-l vom alege împreună cu părinţii. În acest sens, azi 
dimineaţă m-a sunat preşedintele comitetului de părinţi şi a cerut să participe la şedinţa 
Consiliului. Este prezent şi v-aş ruga domnule preşedinte să-i dăm cuvântul să ne informeze 
despre acele tratative pe care le-am dus împreună cu domnul primar în interesul copiilor. 
Muţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Atunci am să-l 
rog pe domnul Wolf, dacă doreşte, să-şi spună părerea. La microfon vă rog, ca să putem 
înregistra. Veniţi lângă domnul Ivan. Vă mulţumesc.” 
 Domnul WOLF EMIL: (lb.r.) „Bună ziua. Wolf Emil mă numesc şi reprezint aici 
Consiliul părinţilor copiilor de la Grădiniţa »Csipike«. În primul rând vă mulţumesc foarte mult 
pentru acest prilej de a pune în atenţia dumneavoastră opinia noastră în ceea ce priveşte viitorul 
copiilor noştrii. Eu sunt printre alţi părinţi, iniţiatorul demersurilor făcute anul trecut ca acest 
schimb de imobile să nu afecteze în nici un fel viitorul grădiniţei şi condiţiile în care copii noştrii 
învaţă. Noi nu suntem în niciun caz împotriva dezvoltării oraşului. Deci scopul nostru nu este de 
a împiedica un schimb, care sunt convins că în viitor o să asigure oraşului nostru o parte mult 
mai frumoasă decât cea care este acuma, însă nu putem să acceptăm, nu ca părinţi direct 
implicaţi ca acei copii care învaţă în condiţiile în care sunt, condiţii la care am contribuit şi noi 
personal prin muncă voluntară, prin bani, ca să se împartă într-un sistem inferior, să zic aşa. Deci 
noi, în discuţiile pe care le-am avut cu domnul primar şi cu doamna Sztakics am primit asigurări 
cum că acest lucru nu se va întâmpla. Acum ce ne îngrijorează pe noi încă odată, la momentul de 
faţă; ne îngrijorează faptul că până în momentul de faţă n-am reuşit să ajungem la un imobil 
concret în care o să înveţe copii noştrii. Probabil, din păcate nu toţi membrii Consiliului cunosc 
situaţiile care sunt necesare în instituţiile preşcolare în ceea ce priveşte cazarea, unde dorm. 
Trebuie ştiut faptul că sunt foarte mulţi copii care dorm pe saltele, pe jos. Acuma noi nu vrem să 
ajungem în aceeaşi situaţie şi aş vrea ca să rog membrii Consiliului să voteze în aşa fel încât să  
aibă conştiinţa împăcată. Fără nici o culoare politică, să voteze în consecinţă şi să ne asigure un 
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viitor pentru copii noştrii, având în vedere şi indicii demografici, care arată că din urmă vin din 
ce în ce mai mulţi copii. Să ştiţi că eu am întâmpinat dificultăţi enorme în a-mi înscrie copilul la 
grădiniţă. Deci trebuie părinţii..., deci eu fiind la primul copil, dar la al doilea, dacă o să fie 
cazul, nu o să mai întâmpin aceeaşi problemă, că o să încerc să-l înscriu cu 2-3 ani mai devreme. 
Deci asta vrem noi până la urma urmei, ca fiecare membru al Consiliului, în momentul în care 
ridică mâna şi votează acest lucru, să ştie despre ce este vorba, că sunt implicaţi copii noştrii, 
copii dumneavoastră. Mai mult, am vrea să primim o oarecare asigurare în plus faţă de ceea ce 
ne-a asigurat domnul primar şi doamna Sztakics, cum că grădiniţa o să fie într-o situaţie cel puţin 
la fel de bună. Din păcate, în momentul de faţă, soluţiile care am înţeles că sunt şi vă spun şi de 
ce am nişte obiecţii faţă de soluţiile care sunt în momentul de faţă, care am înţeles că sunt. Una 
din soluţii este luarea în chirie a unei clădiri aflate pe strada Pescarilor. După cunoştinţele mele 
în ceea ce priveşte finanţarea acestor instituţii este mare şi aici dacă nu am dreptate, vă rog să mă 
corectaţi, Consiliul Local nu are bază legală de a investi într-o clădire a cărui proprietar nu este. 
Asta înseamnă că dacă noi o să fim mutaţi într-un fel sau altul, orice modificare, care vine în 
sprijinul grădiniţei, o să fie din banii nu ştiu cui. Dacă se poate da un răspuns la asta, vă rog 
frumos şi atunci îmi retrag obiecţiile faţă de această locaţie. Altă locaţie concretă încă nu ştiu 
dacă există. Acuma doamna Sztakics spune că există. Eu sunt convins, încă odată, că prin 
bunăvoinţa dumneavoastră o să se facă ca acea grădiniţă să aparţină – financiar – de cei de la 
»Csipike«, să fie o locaţie cât de cât aferentă. Şi bine ar fi, nu ştiu dacă e posibil, ca o comisie 
alcătuită din toţi membrii, din toate grupurile de partid care sunt prezente în Consiliu şi să vadă 
concret în ce condiţii sunt copii în momentul de faţă şi să nu lăsaţi, vă rog frumos, ca acei copii 
să înveţe într-un loc mai puţin dotat. Un mare avantaj, pe care vreau să vi-l pun în atenţie, în ceea 
ce priveşte această locaţie..., acuma tendinţa este ca orice instituţie de învăţământ preşcolar să fie 
cât mai mică ca şi număr de copii pentru aceste îmbolnăviri ş.a.m.d. Trebuie să avem mai multe 
puncte de vedere, să zic aşa, să ţinem cont de mai multe punte de vedere când luăm o asemenea 
decizie. Deci asta este dorinţa noastră, a mea personală. Noi nu suntem împotriva oraşului, dar să 
ni se asigure şi să se asigure copiilor, acelor părinţi, o condiţie cât de cât decentă. Vă mulţumesc 
foarte mult pentru cuvântul acordat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Doamna 
Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu mă angajez în continuare că 
voi asigura copiilor condiţii cel puţin la fel cu cele în care sunt acum. Accentuez că nu este vorba 
de o grădiniţă mare ci de 4 grupe de copii, deci trebuie să asigurăm 4 săli de clasă. În acest sens 
s-au concretizat 4 variante. Da, una este imobilul din str. Pescarilor. Discutând cu proprietarul, 
acesta s-a angajat ca în cazul încheierii unui contract pentru o perioadă de cel puţin un an, va 
executa modificările necesare din fonduri proprii. Deci problema amintită de domnul preşedinte 
s-a rezolvat. Am propus să se mute copii în grădiniţa nou construită, părinţii au refuzat această 
variantă pentru că nu vor să se despartă financiar de Grădiniţa »Csipike«. Am spus, este în 
ordine, cele 4 grupe vor aparţine şi în continuare de Grădiniţa »Csipike«. Altă variantă posibilă 
ar fi ca în cazul mutării Grădiniţei »Pinocchio«, să se mute în încăperile eliberate din blocul de 
locuinţe, unde sălile respective sunt amenajate şi au toate aprobările necesare. Părinţii au fost de 
acord cu această mutare. Mai este varianta de a se muta la Grădiniţa »Csipike«, să fie la un loc, 
pentru că după cum am mai spus, în învăţământ se vor face reorganizări, vor avea loc comasări şi 
atunci se pot extinde grădiniţele, deci în loc de un etaj, va ocupa un etaj şi jumătate. Acestea sunt 
idei, care după părerea mea sunt acceptabile, dar accentuez din nou, decizia finală va fi luată 
împreună cu părinţii. Nu s-a decis până acuma, pentru că 1 septembrie este prea departe, dar sper 
că pe 15 iunie, când părinţii vor duce acasă copii, vom şti, deoarece este nevoie de timp pentru 
pregătirea mutării. Dar pentru că văd că vă distraţi cu această hotărâre a Consiliului, nu simt că 
aş fi în întârziere cu desemnarea concretă  a imobilului. Spun, sunt cel puţin 3-4 variante.” 

Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumim. Domnul Bálint 
Iosif.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Anexele verbale ale 
doamnei viceprimar contrazic proiectul de hotărâre. Fracţiunea Civică şi-a luat osteneala să 
viziteze instituţia, adică grădiniţa şi creşa, pentru că, să nu uităm este vorba şi despre soarta 
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creşei. Printr-o hotărâre ulterioară va trebui să rezolvăm şi situaţia creşei. Probabil vor trebui 
rezolvate aceste situaţii. Având în vedere cele susţinute de domnul primar, noi nu vrem să facem 
pe măscăriciul, luăm în serios această chestiune. Aş da citire părerii părinţilor copiilor din 
Grădiniţa »Csipike«: 
 »Ca urmare a faptului că după un an de zile de la propunerea schimbării clădirilor şi 
mutării grupelor Grădiniţei Csipike, care funcţionează în imobilul din str. Bánki Donáth, nu a 
fost prezentată nici o variantă viabilă, subsemnaţii solicităm Administraţiei Publice Locale 
Sfântu Gheorghe să anuleze hotărârea de schimbare a clădirilor.« 
 Aceasta a fost semnată în zilele trecute de 45 persoane, mai mult de 50% dintre părinţi. 
Repet, acest lucru nu îneamnă că facem pe măscăriciul. Să ne ocupăm să găsim o altă soluţie 
posibilă, ce putem oferi în schimb pentru Centrul de Tranfuzii? Ştim că din planul de dezvoltare 
al centrului oraşului s-a scos tema parcajelor. A fost vorba de trei spaţii de parcare: unul subteran 
lângă magazinul Spar; unul subteran în faţa Consiliului Judeţean; unul la intersecţia străzilor N. 
Bălcescu şi Oltului, unde există rămăşiţele clădirii fostului Cabinet Veterinar. Acea clădire o 
considerăm corespunzătoare, să o oferim în schimbul Centrului de Transfuzii. Este în centrul 
oraşului, corespunde suprafaţa terenului şi are şi clădire.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumim domnului Bálint. 
Poftiţi domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Alaltăieri, la şedinţa Comisiei de 
Urbanism, am rugat consilierii P.C.M. ca în cazul în care găsesc un imobil, să discute cu 
persoanele competente, conducerea Centrului de Transfuzii, reprezentantul ministerului, pentru 
că şi noi am identificat zece de când am început să discutăm despre acest lucru printre care era şi 
acest imobil. Deci noi deja l-am oferit, dar dumneavostră aţi ţinut secret acest lucru, ca acum să-l 
aruncaţi ca o bombă. Deci imobilul din str. N. Bălcescu noi l-am oferit deja, dar n-au acceptat 
pentru că nu corespunde. Ei doresc să construiască, doresc să înfiinţeze un centru de nivel 
naţional şi terenul nu este suficient, este prea mic. Deci ideea nu funcţionează. Nu vă supăraţi, 
dar eu am spus să discutaţi, dacă Ministerul este de acord, dacă conducătorul instituţiei locale 
acceptă, atunci avem ce dezbate. Spun încă odată, noi nu vrem să scăpăm de această grădiniţă 
sau de acest imobil ci ei au ales. La şedinţa Comisiei de Urbanism am spus faptul – acuma 
doresc să repet – că acolo lângă, vom executa lucrări timp de doi ani, vom construi drum, vom 
demola clădiri. Nu cred că pentru copii din grădiniţă va fi convenabil dacă alături de grădiniţă se 
va construi timp de doi ani. Centrului de Transfuzii îi convine, fiindcă şi ei vor să construiască. 
Şi acest lucru l-am spus deja.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumim. Doamna 
Keresztély, poftiţi.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Eu cred că în 
general problema înfiinţării şi funcţionării grădiniţelor la nivelul oraşului este mult mai 
importantă decât aceia ca să fie tema unei bătălii politice. Susţin foarte serios şi cu răspundere 
acest lucru, pentru că aş dori să le aduc aminte colegilor că în urma alegerilor locale din 2008, 
după ce a luat fiinţă acest nou Consiliu, eu am invitat membrii Comisiei de Învăţământ şi cultură 
să facem o plimbare de câteva zile cu microbuzul Inspectoratului Şcolar pe la unităţile de 
învăţământ, - şcoli, grădiniţe- să se cunoască toate unităţile, de unde pornim, ce strategie alegem 
pentru dezvoltare. Membrii P.C.M. din comisie n-au putut duce până la capăt această vizită şi din 
această cauză informaţiile lor despre cum funcţionează şcolile şi grădiniţele, sunt cu destule 
lipsuri. Mă bucură că, colegul a spus că au vizitat, au fost la faţa locului, dar din păcate este tristă 
continuarea, pentru că au fost să adune semnături cu care să demonstreze, să justifice că 
schimbul acestor două imobile nu este actual. Eu nu trebuie să mă duc la faţa locului pentru că 
cunosc aşa de bine şcolile şi grădiniţele, încât ştiu şi unde este slăbită clanţa de la uşă şi că cel cu 
intreţinerea nu a fost în stare să bată un cui sau eventual să o înlocuiască. 
 Trebuie să spun că pentru întâlnirea de ieri m-am pregătit trup şi suflet timp de trei zile şi 
nopţi ca să elaborez strategia şi să prezint ce înseamnă finanţarea noului normativ, ce înseamnă 
pentru Consiliu de a aduce decizii cu responsabilitate pentru aspectul de viitor al oraşului Sfântu 
Gheorghe din punctul de vedere al învăţământului. Numai câţiva m-au onorat cu prezenţa şi îmi 
pare rău că nu pot să repet încă odată pentru că întâlnirea a fost de aproape două ore şi să 
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răspund din nou la 40-50 de întrebări..., dar pentru că nu aţi fost ieri, am să spun că din cele 
prezentate, rezultă clar că din Grădiniţa nr. 4 nu trebuiesc mutate cele 4 grupe nici la Grădiniţa 
»Pinocchio«, nici într-un imobil particular, pentru că clasele I-IV din Colegiul Székely Mikó 
funcţionează în aceeaşi clădire, iar anul trecut au primit 4 clase pentru şcolarizare, dar au realizat 
doar trei cu 72 de elevi. Anul acesta au solicitat tot 4 clase, dar nu sunt copii şi vor fi tot 3 clase. 
La etajul II deja există două săli libere, deci soluţia este evidentă, mutarea de pe o parte a străzii 
pe partea cealaltă, că tot de Grădiniţa »Csipike« ţine şi vom deshide casa scării şi pentru etajul II 
iar Grădiniţa Csipke o vom extinde şi pe etajul II şi vom închide ultimul etaj spre Colegiul Mikó 
iar Grădiniţa »Csipike« va funcţiona independentă iar cele 4 grupe îi vor aparţine. La parter 
funcţionează o bucătărie şi o sală de mese foarte bine dotate. Dacă decidem corect, vom prevede 
în buget suma necesară pentru efectuarea transformărilor necesare în timpul verii, să dotăm cu 
pătuţuri. 
 În ceea ce priveşte observaţia părinţilor, aş vrea să completez cu ceva. Garantez 100% că 
în Sfântu Gheorghe nu există nici o grădiniţă unde copii  dorm pe jos pe saltele, pentru că 
funcţionează de ani de zile un program de dotare a instituţiilor de învăţământ, ca urmare toate 
grădiniţele şi creşele au fost dotate cu pătuţiuri corespunzătoare. 
 Cred că aceste argumente în plus îi vor pune pe gânduri pe colegi, ca în momentul 
deciziei despre proiectul de hotărâre să aibă o poziţie pozitivă. 
 Eu personal garantez că cele 4 grupe care ţin de Grădiniţa »Csipike«, să funcţioneze fără 
probleme în cadrul Grădiniţei »Csipike« începând cu luna septembrie.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doamna Sztakics ar dori 
încă ceva?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.r.) „Foarte pe scurt. (lb.m.) Între timp 
am vorbit cu reprezentantul părinţilor şi m-am uitat la scrisoarea citită de către domnul Bálint. 
Am senzaţia, cred că părinţii au fost puţin induşi în eroare, dearece părintele prezent a declarat că 
atunci când a fost întrebat, el nu a semnat pentru ca Consiliul să-şi retragă hotărârea ci pentru 
ceea ce a spus şi aici, adică a solicitat garanţii că copii şi în continuare o să aibă condiţii 
corespunzătoare.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Bálin, o jumătate 
de minut.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.r.) „De ce jumătate de minut? Antevorbitorii au 
primit cât au dorit.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Interveniţi a treia oară.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.r.) „Da, dar prima dată n-am primit cuvântul. 
Mulţumesc. (lb.m.) Mulţumesc frumos. Deci dacă trebuie, citesc încă odată textul şi în limba 
română. Doamna viceprimar eventual ne acuză că am pus să fie semnată o coală albă? 
 (lb.r.) »Ca urmare a faptului că după un an de zile de la propunerea schimbării clădirilor 
şi mutării grupelor Grădiniţei Csipike, care funcţionează în imobilul din str. Bánki Donáth, nu a 
fost prezentată nici o variantă viabilă, subsemnaţii solicităm Administraţiei Publice Locale 
Sfântu Gheorghe să anuleze hotărârea de schimbare a clădirilor.« Au semnat 45 de părinţi. 
 (lb.m.) În continuare aş dori să completez constatările privind situaţia grădiniţelor. Da, şi 
membrii Fracţiunii Civice au luat parte la acea vizită şi au constatat că marea majoritate a 
grădiniţelor este în ordine. Ba mai mult, ştiu cum arătau grădiniţele acum 8-10 ani şi pentru asta 
pot să o felicit pe doamna viceprimar şi pe colega consilier pentru munca concretă şi eficientă 
care au depus-o în timpul mandatului trecut, pentru reînnoirea grădiniţelor şi nu trebuie să  
considere că noi am fi împotriva acestui lucru. Stimata colegă a început să intre în politizare cu 
această problemă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Wolf, doriţi să 
interveniţi? Poftiţi. Vedeţi, se supără lumea dacă o limitez.” 
 Domnul WOLF EMIL: (lb.r.) „O secundă aş fi vrut, să precizez, vă supun atenţiei că noi 
noi nu suntem împotriva dezvoltării oraşului, în nici un caz. Dacă acest lucru, cel puţin acuma 
vorbesc în nume propriu, dacă acest lucru presupune schimbarea imobilelor şi acesta să fie în 
condiţii cel puţin la fel cu cele existente, atunci noi nu vrem să politizăm această problemă. Să nu 
înţeleagă nici U.D.M.R.-ul nici ceilalţi din sală, să nu înţeleagă greşit, deci noi nu vrem să 
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politizăm această problemă. Asta este ultima noastră intenţie, nici nu este o intenţie, nu ca ultima 
noastră intenţie. Acum am auzit o propunere din partea doamnei inspector general, pe care noi 
până acuma n-am auzit şi e bine că o auzim acuma. Dar încă odată, noi nu vrem să politizăm 
această problemă şi din cauza asta am ţinut eu foarte mult, de aceia am apelat la conştiinţa 
dumneavoastră de consilier şi de om până la urma urmei. Mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doamna Keresztély, vă rog 
scurt, dacă se poate.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Doar o singură idee. Mulţumim 
domnului Bálint pentru cuvintele de recunoştinţă, pentru că într-adevăr am muncit mult şi am 
considerat-o o chestiune de inimă. Aş dori să spun că atunci când mergem la grădiniţe şi ne 
întâlnim şi cu părinţii, niciodată nu ne-am gândit să adunăm semnături. Acum m-aţi dat o idee, 
mâine mă duc la Grădiniţa »Csipike« şi voi obţine cel puţin 100 de semnături, pentru că eu am să 
pun întrebarea în felul următor: doriţi ca de la 1 septembrie copii să fie mutaţi în clădirea 
Grădiniţei »Csipike« în săli modernizate? Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul Ferencz 
Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. Da, dacă acest 
lucru introducem în hotărârea Consiliului, atunci susţinem şi ne bucură faptul că cele 4 grupe ale 
Grădiniţei »Csipike« vor ajunge mai aproape de Grădiniţa »Csipike«. Şi părinţii ar dori acest 
lucru. În asemenea chestiuni nu există garanţii personale, există garanţie de instituţie, ceea ce 
înseamnă hotărâri. În acest sens propun amânarea acestui proiect de hotărâre şi paralel să-l 
întocmim pe cel nou şi atunci evident că poate fi votat. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Întru-cât soluţia propusă de 
doamna inspector general este acceptabilă pentru toată lumea, nu trebuie să amânăm, trebuie să 
modificăm Art. 2 şi la alin. (3) trebuie introdus ceea ce a propus colega şi se rezolvă problema. 
Deci eu aş propune să introducem la Art. 2 alin. (3) formulat, exact ceea ce a spus doamna 
Keresztély Irma. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Aş supune la vot propunerea 
domnului primar, privind completarea punctului doi din hotărâre. Cine este pentru? Vă rog să 
votaţi. 
 Se votează cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Fazakas Mihail, Ferencz 
Csaba, Gazda Zoltán, Pethő István, Takó Imre), 4 abţineri de la vot (Bereczki Kinga, Ivan 
Niculae, Kovács István, Nemes Tibor). 
 A trecut. Vă mulţumesc. O rog pe doamna Keresztély să facă formularea la punctul doi.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.r.) „Mulţumesc. »În anul şcolar 2009-2010, 
grupele Grădiniţei de copii cu program normal nr. 4 arondată la Grădiniţa Csipike, vor funcţiona 
în imobilul situat pe str. Kriza János« nr. nu ştiu cât este şi cu asta e rezolvată problema. Deci se 
mută de acolo unde este pe str. Kriza János în clădirea principală.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Art. 2 va cuprinde textul...” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.r.) „ »Începând cu anul şcolar 2009-2010, 
grupele Grădiniţei de copii cu program normal nr. 4 arondată la Grădiniţa Csipike, se vor muta în 
noul sediu al Grădiniţei cu program prelungit Csipike de pe str. Kriza János nr. (care va fi)« Deci 
avem centre financiare şi structuri arondate. Csipike este centru financiar, grădiniţă cu 
personalitate juridică, iar Grădiniţa nr. 4 este o structură arondată acesteia. Deci ca structură, se 
mută din clădirea acea în clădirea unde funcţionează Grădiniţa »Csipike«.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.r.) „Alin. 3 se scoate. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, se scoate. Sunt 
observaţii în legătură cu această modificare? Supun la vot. 
 Se votează cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Pethő 
István, Takó Imre), 6 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Bereczki Kinga, Fazakas Mihail, Ivan 
Niculae, Kovács István, Nemes Tibor). 
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 A trecut. Acum să votăm întregul proiect. Domnul Guruianu doreşte acuma, sau la 
»Diverse«? Poftiţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Pentru că acum o să fie votul 
final, vreau să-mi spun părerea înainte să aflu cum va vota lumea. Am spus şi data trecută şi îmi 
pare rău că trebuie să mai repet, dar timp de un an de zile am discutat despre acest proiect. Eu fac 
parte din două Comisii, Tineret şi sport şi Juridic şi îmi pare rău că trebuie să repet lucrurile 
acestea, dar cred că doar aşa poate funcţiona în bune condiţii acest Consiliu, când mă interesează 
un subiect de la Comisia de Cultură, cum a fost şi aseară, – dar nu a fost singura dată, am mai 
fost şi cu alte ocazii – mă duc acolo, îmi pare bine când mă invită cineva, încerc să-mi spun 
punctul de vedere, cel puţin dacă am. Când vorbim de un proiect, care a fost demarat fix acum un 
an de zile, în luna ianuarie şi a trecut prin diverse stadii de hotărâri ale noastre, ale Consiliului 
Local, deci am discutat, am împuternicit cumva Primăria să meargă mai departe, toate 
demersurile la diverse ministere pentru a face acest schimb, în momentul acesta mi se pare că e 
cel puţin lipsă de respect a noastră şi de seriozitate a ne urma propriile gânduri. Dacă 
dumneavostră acuma, mă uit puţin mai mult la domnii de la P.C.M., pentru că dumneavoasrtă aţi 
fost împotriva discutării şi vreau să înţeleg de ce. Pentru că sunt momente  în care eu trebuie să 
votez fără să fiu în deplină cunoştinţă de cauză, bazându-mă pe faptul că v-am investit pe 
dumneavoastră cu încredere sau pe reprezentanţii aceia, care sunt în anumite comisii, care se 
referă la anumite subiecte delicate. Încă odată vă cer să-mi spuneţi, dacă nu votaţi acest proiect, 
cum o să putem justifica noi oamenilor de pe stradă faptul că de un an de zile am spus că vom 
face acest lucru, iar în acest moment îl amânăm, deşi s-a produs modificarea despre care 
dumneavoastră vorbeaţi, adică să fim siguri, aşa cum domnul Wolf ne-a spus, că acei copii nu 
vor avea de suferit, care şi mie mi se pare o prioritate extraordinară. Mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Dacă aţi fost 
atenţi, eu am spus la începutul Ordinei de zi, am arătat că acest subiect a fost dicutat de două ori 
în Consiliul nostru, s-au scos şi hotărâri în acest sens. Domnul Klárik Atilla.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Aş avea o singură întrebare. Îl întreb pe 
domnul Ferencz Csaba, cunoscându-l ca om raţional şi pragmatic: este o dovadă suficientă ceea 
ce se va introduce în hotărâre sau cum o consideră? Este o garanţie pentru rezolvarea soartei 
copiilor? După cum văd şi domnul Wolf este de acord cu această soluţie. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Nu. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Deci nemai fiind obiecţiuni, 
propuneri, supun la vot întregul proiect de hotărăre. Vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 11 voturi pentru, 10 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Bereczki Kinga, 
Fazakas Mihail, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Ivan Niculae, Kovács István, Nemes Tibor, Pethő 
István, Takó Imre). 
 Proiectul de hotărâre nu a trecut. Pofiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Cred că o mai bună dovadă că aici 
nu se caută soluţii nu trebuie şi, chiar nu pot să înţeleg, nici ca om nu pot să înţeleg, nici ca 
părinte nu pot să înţeleg şi implicit ca primar nu pot să înţeleg de ce nu se poate avansa înainte. 
Spun sincer, nu înţeleg de ce? Dacă sunt variante este o problemă, dacă nu sunt variante atunci 
acesta este o problemă. Nimic nu e bun, nicicum nu e bine. Deci dacă pierdem cele 10 milioane 
€, cine îşi asumă răspunderea?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Bálint, vă rog 
scurt.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.r.) „Răspund şi domnului primar şi domnului 
Guruianu. Este foarte simplu, între timp oamenii îşi mai schimbă şi părerile pentru că mai dau de 
nişte date. Cum a făcut în primul rând domnul Guruianu, care în Raportul de activitate  de anul 
trecut a vorbit şi spunea cât de bine e ca independent şi cât de mult poate să facă şi, dânsul între 
timp şi-a schimbat părerea şi a intrat în Partidul Liberal. Deci tocmai aşa, fiecare om are dreptul 
să-şi mai schimbe părerea. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc.  
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 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de 
lucru pentru etapa procedurii de definitivare a Planului Urbanistic Zonal »Zonă Rezidenţială şi 
Servicii Nord« DN 12 Sfântu Gheorghe şi de realizare a raportului de mediu. Îl rog pe domnul 
primar să-l prezinte.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. La punctul nr. 2 ar 
trebui să aprobăm constituirea unui Grup de lucru. Aş dori să spun că legea ne obligă să 
constituim o astfel de comisie. Spun acest lucru pentru că săptămâna trecută şi acest proiect de 
hotărâre a căzut şi dacă vrem să alungăm din oraş banii U.E. – să formulez aşa – să nu alungăm 
şi investitorii străini. Deci vă rog să votăm cel puţin pe acesta. Mulţumesc frumos. Noroc că nu 
este nevoie de majoritate de 2/3 şi cred că va trece. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Înainte de a discuta proiectul 
de hotărâre nr. 2, am omis adineauri să vă spun că proiectul de hotărâre nr. 1, care l-am dezbătut 
adineauri şi nu a trecut, obţinuse avizul favorabil din partea Comisiilor nr. 1 şi nr. 5. Poftiţi, în 
legătură cu proiectul de hotărâre nr. 2 dacă sunt discuţii, păreri? Nu sunt. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA nr. 1/2010. A 
trecut, mulţumesc. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: Privind modificarea statului de funcţii şi 
organigramei pentru personalul din cadrul aparatului de specialitatea al primarului minicipiului 
Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare şi al Direcţiei de asistenţă 
Comunitară, începând cu 01 ianuarie 2010. Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Proiectul de hotărâre 
priveşte modificarea organigramei şi statului de funcţii din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi din 
cadrul Poliţiei Comunitare. Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Comisiile de specialitate nr. 
1, nr. 3 şi nr. 5 au dat aviz favorabil. Poftiţi, discuţii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 3, 
dacă sunt probleme. Nu sunt, atunci să votăm. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA nr. 2/2010. 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosiţă 
gratuită în favoarea Bibliotecii Judeţene »Bod Péter« a unui imobil, proprietatea municipiului 
Sfântu Gheorghe, situat pe str. 1 Mai nr. 4. Domnule primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Pe str. 1 Mai nr. 4 
avem un imobil, care a fost închiriat unei firme. Biblioteca Judeţeană solicită să-i fie atribuit 
acest imobil în folosinţă gratuită. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Comisiile de specialitate nr. 
1 şi nr. 5 au dat aviz favorabil. Aveţi observaţii? Domnul Ivan Niculae.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Ce problemă am 
şi eu şi aş dori să obţinem poate unele clarificări. Acest spaţiu destinat unui club este compus 
dintr-o cameră cu dependinţe, în suprafaţă de 32 mp şi unele dependinţe şi boxe la pivniţă de 50 
mp. Nu ştiu dacă amplasamentul acestui spaţiu este cel mai bun pentru un club, acolo unde pe o 
intrare comună, pe două uşi aflate la 1 metru una de alta, într-un spaţiu despărţit printrun singur 
perete, locuiesc familii adică sunt locuinţe de oameni. Locuiesc acolo persoane, inclusiv copii de 
2-3 ani. Este o curte interioară, eu aş zice că un astfel de club ar trebui să aibă totuşi unele 
condiţii mai bune, mai largi de dezvoltare, de afirmare, poate şi un pic de zgomot o să fie. Poate 
o să fie program de mai pe seară, ori deranjând acolo vecinii, intrând într-o curte care, cum 
spuneam este un acces comun acolo, cu curte, cu maşini, cu intrare comună. Zic eu că totuşi 
poate putem să-l gândim altfel.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci domnule Ivan, într-o 
bibliotecă se citeşte, deci nu este vorba despre o discotecă. Aici este vorba despre o bibliotecă şi 
eventual putem pune problema dacă copii îi deranjează pe cei care merg acolo să citească. Dar 
nu cred că cei care merg să citească vor deranja pe altcineva. Şi pe urmă, dacă directorul de la 
bibliotecă consideră că este în regulă, este problema lor în primul şi în primul rând.” 
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 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Domnule primar, iertaţi-mă, 
să nu întoarcem cuvintele. Scrie clar aici: se face club cultural destinat elevilor de gimnaziu şi 
adolescenţilor. Că aparţine de bibliotecă, e altă treabă. Acolo probabil că o să pună patru mese şi 
vine fiecare şi ca la salină, stă şi citeşte cartea? Nu-mi vine să cred treaba asta. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „S-a explicat că este pentru 
citire. Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Şi eu am fost curios şi l-am 
sunat pe domnul director Szonda Szabolcs şi am întrebat dacă le convine acest imobil? Dânsul 
mi-a spus că în mod perfect. Totodată mi-a relatat ce planuri au cu copii mici, se ocupă 
sistematic de ei, se citesc poveşti, au loc de joacă în Biblioteca Judeţeană şi ar dori să atragă şi 
tineretul, să-i determine să le placă  cărţile, cititul, eventual să lucreze la calculatoare sau să vadă 
filme. Acestea sunt activităţi pe care apreciem că nu ar deranja vecinii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc. Sunt foarte 
scurt. Exact la acest la genul aceasta de intervenţie mă refeream. Bineînţeles că şi eu sunt de 
acord cu ceea ce a spus domnul Gazda. Până la urmă oamenii care se ocupă şi, oamenii interesaţi 
dacă ei îşi dau acordul şi până la urmă cu asta suntem investiţi, să le acordăm încrederea noastră 
şi să-i sprijinim în proiecte. Vă mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Dacă nu mai sunt altele, 
vreau să vă spun că Comisiile nr. 1 şi nr. 5 au dat aviz favorabil. Vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Bereczki Kinga) HOTĂRÂREA nr. 
3/2010. 

PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în favoarea 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a unui imobil proprietatea privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Aleea Căminului f. n. Doamna Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „La o şedinţă trecută am retras 
administrarea centralei termice din cart. Ciucului de la Şcoala »Gámán János«, am şi şters din 
Cartea Funciară dreptul de administrare. Acuma am dori să o predăm Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară pentru a putea depune un proiect de concurs pentru Programul Operativ Regional, 
Axa 3.5 în vederea transformării în adăpost de noapte.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Înainte de a da 
cuvântul sau să dicutăm problema, vreau să vă spun că, Comisia nr. 1 şi Comisia nr. 5 au dat aviz 
favorabil. Sunt păreri, propuneri? Nu sunt, vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA nr. 4/2010. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea contractului 
de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Domnule primar, vă 
rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Acest proiect de hotărâre se referă 
la lichidarea meselor de beton din str. Gróf Mikó Imre şi str. Libertăţii, administrate de către S.C. 
TEGA S.A. Proiectul de hotărâre cuprinde şi trasferul din proprietate publică în proprietate 
privată ca să putem valorifica sau casa aceste mese.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Înainte de a da cuvântul 
domnului Ivan, care s-a înscris la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre, vreau să vă spun 
că, Comisia nr. 1 a dat aviz favorabil iar Comisia nr. 5 acordă aviz, nu subliniază, dar spune 
numai atât că cere explicaţie asupra valorii meselor din beton şi propune dicutarea în plen. Vă 
rog, domnule Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Da. Este vorba despre această 
valoare, citesc de pe anexa 1, zice aşa: centralizatorul propunerilor de casare – masă de beton cu 
două compartimente, coduri şi mai ştiu eu ce, valoare 55.451 lei. Ce masă de beton poate fi aia? 
Cred că nici terenul de fotbal nu face atâta. Dacă astfel de inventare sunt în inventar, atunci ceva 
nu e în regulă. 55 de mii de lei, 550 milioane, cât un apartament de bloc, o platformă betonată 
2.600, păi atunci platforma asta cât este, că n-a costat centrul de asfaltat cât costă platforma asta 
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de 2 mese betonate. Aici mi se pare că ceva nu e în regulă şi dacă asemenea inventare sunt pe 
undeva în subordinea noastră, cred că ar trebui să le căutăm. Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci eventual pot să-l întreb pe 
domnul Toth Birtan Csaba de ce apare această sumă. Vă daţi seama că nu eu dau aceste valori 
pentru nişte mese de beton, care trebuiesc probabil casate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Nu e cumva greşeală de 
dactilografiere? Nu? O să clarificăm între timp. Are cuvântul domnul Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Am să spun în limba română, foarte scurt. 
Văd că data punerii în funcţiune a fost în anul 1994, valoarea de inventar probabil a rezultat în 
urma unor reevaluări, care s-au făcut în timp. Deci în diferite perioade, din doi în doi ani, din trei 
în trei ani se fac reevaluări la mijloacele fixe, care sunt în dotarea societăţilor comerciale. 
Probabil pe urma unor reevaluări a crescut această valoare. La reevaluări, dacă nu ştiţi, sunt 
anumite cataloage, anumiţi coeficienţi prin care se actualizează valoarea, reglementarea 
mijloacelor fixe. Nu spun cu certitudine, dar probabil că asta este cauza acestei valori de 
inventar, într-adevăr destul de ridicată.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Eu vroiam să spun că totuşi o 
valoare pleacă de la o bază, cât putea fi baza dacă se amortizează? Dacă o topeşte ploaia, zăpada, 
sau dacă o calcă cineva să mai rămână 55 de mii lei. Eu zic că ar trebui să clarificăm, măcar că e 
problema în sine. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Deci încă odată. Faptul că valoarea de 
inventar este de 55.000 lei, asta nu înseamnă că astfel valoarea e încă neamortizată. Deci o 
valoare de inventar de 55.000 lei poate să atragă şi o valoare de amortizare cumulată de 52.000 
lei de exemplu, urmând ca valoarea neamortizată să rămână 3.000 lei sau care-i diferenţa. Deci 
nu cumva să gândiţi că această valoare de inventar de 55.000 lei este valoarea rămasă, 
neamortizată. Deci valoarea de inventar cuprinde atât valoarea deja amortizată cât şi cea 
neamortizată.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, mulţumesc. Domnul 
Gazda Zoltán, poftiţi.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Îmi pare foarte rău că în Comisia Juridică, 
când ne-am interesat de la director Toth Birtan Csaba, care este importanţa acestui proiect de 
hotărâre, după ce a plecat s-a ridicat această problemă cu suma respectivă şi nu am mai avut 
ocazia să-l întrebăm. Pe mine un singur lucru mă îngrijorează, cel puţin aşa cred, că vânzarea de 
flori reprezenta o pată de culoare a oraşului. Altă problemă este aspectul locului de vânzare, dar 
eu cred că ar fi păcat să privăm oraşul de aceşti vânzători de flori. Poate atunci ceva nou, să se 
realizeze locuri de vânzare care să se integreze în Planul de amenajare al parcului, ceva mult mai 
estetic, mai frumos. Dar eu totuşi consider ceva frumos, care-ţi înveseleşte inima, îţi încălzeşte 
sufletul, prezenţa florilor în oraş.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Am înţeles, domnule Gazda. 
Domnule primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „S-au întocmit mai multe planuri şi 
consultând cu proiectanta parcului, am ajuns la concluzia că nu se poate construi ceva acolo, care 
să fie şi funcţional şi să se şi încadreze în aspectul parcului. Din această cauză s-a decis astfel. 
Practic toţi cei care vând flori acolo au florării, acolo au un fel de filială, dacă pot să zic aşa. Ştim 
foarte bine că în Sfântu Gheorghe sunt multe florării, slavă Domnului. Deci, cine vrea să 
cumpere flori, are posibilitatea. Acolo au fost probleme cu vânzarea florilor, multă murdărie, 
multe alte probleme.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumim. Domnul 
Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc. Întrun timp atât 
de scurt, a doua oară când sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Gazda. Şi în Comisia Juridică 
am spus aceeaşi observaţie. Deci nici mie nu-mi place cum arată în momentul de faţă, mai ales 
comparativ cu cât de frumos e parcul, dar cred că acel punct n-ar merita să fie desfiinţat tocmai 
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pentru că este foarte uşor accesibil, foarte deschis şi mai important, asigură o imagine frumoasă. 
Faptul că ai nişte flori în faţa unui parc e mai important, decât să intri într-o florărie care e 
închisă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Doar o observaţie vizavi de faptul 
că era uşor accesibil. Din păcate erau probleme şi cu maşinile care parcau tot timpul acolo. Deci 
era o problemă semnalată de Poliţia Rutieră că este o problemă din cauza autoturismelor care 
staţionează cu 50 de metri mai în spate decât staţia de autobuz, deci o serie de probleme au fost.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, vă mulţumim. Domnul 
Nemes Tibor.” 
 Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. Şi în partea mai 
bună a Europei, acum aş aminti Barcelona, Viena sau München, dar în mod special la Barcelona, 
în centrul oraşului, într-un spaţiu înconjurat de copaci, pe aleea principală, în construcţii 
asemănătoare se vând flori. Nimeni nu este surprins, indignat, circulaţia este netulburată. Eu aş 
spune că nu ar trebui să desfiinţăm o asemenea pată de culoare din centrul oraşului. Florăriile pot 
funcţiona liniştit, dar culorile din florării nu se proiectează în centrul oraşului. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mai doreşte cineva? Nu. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Bereczki Kinga, Guruianu Mădălin, 
Kovács István, Nemes Tibor) şi 8 abţineri de la vot (Bálint Iosif, Fazakas Mihail, Ferencz Csaba, 
Gazda Zoltán, Ivan Niculae, Klárik Attila, Mild Zoltán, Takó Imre). 
 Deci e respins proiectul. Vă mulţumesc. Mergem mai departe la: 
 PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act 
adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe şi 
Asociaţia pentru animale »NEZ PERCE«. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Acesta este contractul 
încheiat cu Asociaţia »NEZ PERCE«. Deci cum am amintit la început, dacă nu se semnează în 
acest contract, nu avem nici o bază să putem ajuta această asociaţie. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc, domnule primar. 
Comisia nr. 1 a dat aviz favorabil, Comisia nr. 5 avizează favorabil cu următoarele observaţii şi 
propuneri de îmbunătăţire: înlocuirea cuvântului »aproximativ« cu cuvântul »maxim«, iar 
domnul Gazda Zoltán arată că nu a putut studia materialul, nefiind comunicat în termen. Poftiţi 
domnule Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Eu consider că 
într-un act oficial această problemă de »aproximativ 6.300 lei« sau mai ştiu eu câte sume sunt cu 
aproximativ, poate nu e cel mai corect să scriem »aproximativ«. Aproximativul acesta poate fi şi 
în plus şi în minus sau mai ştiu eu cum, ţinând cont că încă nici nu avem bugetul aprobat. Eu 
propun ca aceasă formulare să fie »în total de maximum 6.300 lei pe lună« sau »maximum 2.800 
de lei pe lună«, la pct. 1 b. Deci asta e propunerea mea. Să nu lăsăm banii la »aproximativ«.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă referiţi la faptul, să fie 
stabilită suma exactă şi nu sumă aproximativă. Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Deci s-a folosit acest termen, 
deoarece în fiecare lună numărul câinilor diferă. Practic zilnic diferă. Deci vor fi luni în care 
costurile vor fi poate peste această sumă, iar în altă lună vor fi sub această sumă. Deci dacă scade 
numărul câinilor, nu trebuie să plătim această sumă, pentru că costurile sunt mai mici. Deci total, 
din punct de vedere juridic, înseamnă că per total pe 12 luni, nu poate să fie mai mult decât 
această sumă înmulţită cu 12.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc. Domnul 
Szentes Ádám.” 
 Domnul consilier SZENTES ÁDÁM: (lb.m.) „Nu cunosc destul de bine cum ajung câinii 
vagabonzi pe acel teren, dat vreau să transmit părerea şi doleanţa locuitorilor din zona Kolcza. În 
acea zonă s-au înmulţit foarte mult câinii vagabonzi, am numărat 8-10 chiar 12. Pun în pericol în 
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adevăratul sens al cuvântului copii care vin sau se duc la la şcoală, chiar şi pe cei mai mari. Ce se 
poate face? Cine trebuie anunţat ca să fie prinşi? Sper că se va rezolva. Muţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar are 
cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Trebuie anunţată Poliţia 
Comunitară. Problema este că până nu vom extinde azilul, nu putem duce mai mulţi câini pentru 
că, problema este că deja e plin şi zilnic se aduc câini.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc, domnule primar. 
Doamna Bereczki Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Eu cred că până ce 
soarta copiilor noştri este nerezolvată, din principiu nu sunt de acord să cheltuim bani pentru 
azilul de câini. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc. Am avut 
aceleaşi observaţii ca şi domnul primar astăzi, când domnul Ivan a ridicat problema ieri în 
Comisia Juridică, totuşi vă precizez că observaţia este bună până la urmă juridic, cu o sumă 
maximă, pentru că dă puţin mai puţin loc la interpretări, decât ar fi putut fi în momentul în care 
este o aproximare. Eu cred că fiind vorba de o hotărâre şi de un lucru legal, sunţin părerea 
domnului Ivan, să existe o sumă maximă şi nu aproximativă. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „În primul rând aş dori să 
reacţionez la cele spuse de Bereczki Kinga şi aş dori să spun că există o relaţie. Deci până când 
există câini vagabonzi, după părerea mea punem în pericol sănătatea şi integritatea copiilor, pe 
de o parte, pe de altă parte suntem obligaţi de lege să înfiinţăm un azil pentru câini. Faptul că 
sunt unele administraţii locale unde nu s-a rezolvat, este altă problemă. Am spus deja de foarte 
multe ori că azilul nu este în primul rând pentru cîini, ci în interesul oamenilor. Care este soluţia? 
Ce soluţie propune doamna consilier pentru câinii vagabonzi?” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vreau să spun şi eu că într-
adevăr problema este nu a faptului că noi nu vrem să avem grijă de copii, că fiecare are copii, are 
nepoţi, şi eu am nepoţi ş.a.m.d. Trebuie să avem grjă de ei ca de ochii din cap, cum se spune. Dar 
problema este că într-adevăr aceşti câini vagabonzi, care sunt pe străzi şi se înmulţesc din păcate 
foarte des, înseamnă că totuşi e un atac la sănătatea şi integritatea corporală a unor oameni, că aţi 
văzut că sunt oameni muşcaţi, copii cărora le e frică ş.a.m.d. Eu cred că în viitor trebuie să 
mărim chiar capacitatea şi să vedem cum putem rezolva această problemă. Vreau să vă mai spun 
că a mai fost ridicată problema unde trebuie să ne adresăm şi răspunsul domnului primar, dacă 
bine îmi aduc aminte, a fost la Poliţia Comunitară, unde s-a şi comunicat şi nr. de telefon pe care 
putem să-l folosim, inclusiv telefonul verde. Deci eu aş supune la vot propunerea domnului 
Mădălin, dar vă rog să citiţi articolul încă odată, să fie clar pentru toată lumea. Poftiţi domnule 
Mădălin sau domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Citesc eu că eu am fost cu 
problema asta. Deci pe parcursul acestei hotărâri apar de mai multe ori expresiile, vorbindu-se 
despre sume: »total aproximativ«. Deci în Art. 1. a scrie: »..... în total aproximativ 6.300 
lei/lună«. În Art. 1. b: ».....în total aproximativ 2.800 lei/lună«. În Art. 2 alin. (2) scrie: ».....adică 
aproximativ 12.375 lei/lună şi ceva ce găsim în alin. următor, ne spune: ».....în valoare de 12.375 
lei/lună«. Deci mi se pare că totuşi am fi mai aproape de formularea aceasta, către »maximum«. 
Înlocuim acest »aproximativ« cu »maximum« pentru că aşa cum spunea domnul primar, dacă 
sunt 40 de câini, consumă mai puţin, dar dacă sunt mai mult de 60, cum s-a făcut calculul, stăm 
un pic, să ne gândim. Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Gazda Zoltán, dar scurt vă 
rog.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Am să fiu foarte scurt. Deci, ca să evităm 
o eroare, problema câinilor nu e o problemă măruntă, problema câinilor vagabonzi este o 
problemă gravă. Dar, să ne amintim, când s-a înfiinţat acest azil, administraţia locală a acordat 
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un imobil şi un miliard de lei pentru funcţionare, cu promisiunea că va concura şi va atrage bani, 
deci va avea venit propriu. Dar aici figurează 25%, care după părerea mea nu este aşa de 
semnificativ. Deci eu cred că votarea despre acest lucru înaintea aprobării bugetului, este o 
greşeală.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Noi am predat o clădire în ruine. 
Ei au făcut rost de materiale de la diverse firme ca să poată să pună în funcţiune, pentru că 
amenajarea nu a costat doar 1 miliard de lei. Deci noi n-am predat o clădire ci o ruină în stare 
nefolosibilă. Evident, dacă Consiliul ar fi făcut investiţii, amenajarea n-ar fi costat 1 miliar de lei 
ci poate 3 miliarde de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Eu supun la vot 
propunerea domnului Ivan, susţinută şi de Mădălin, în legătură cu acea modificare, în locul 
cuvântului »aproximativ« să trecem »maxim«. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Miklós Zoltán). 

A trecut. Supun la vot întregul proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Gazda Zoltán), 4 abţineri de la vot 
(Bereczki Kinga, Ferencz Csaba, Kovács István, Nemes Tibor), HOTĂRÂREA nr. 5/2010. 
Mulţumesc, a trecut. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind asumarea Protocolului 
de predare-primire a Cinematografului »Arta« din municipiul Sfântu Gheorghe din 31 martie 
2009, încheiat între R.A.D.E.F. »România Film« şi Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe prin Primar. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Acest proiect de 
hotărâre se referă la clădirea cinematografului. În decembrie 2008 a apărut Legea nr. 303, care 
prevede că imobilele cinematografelor pot fi preluate de Consiliile Locale. În martie am semnat 
contractul de preluare cu R.A.D.E.F. Din păcate atunci contractul nu a fost complet, pentru că 
chiriaşul nu a permis intrarea pentru întocmirea inventarului. Acest lucru l-am reuşit cu ajutorul 
executorului. În luna ianuarie, în baza hotărârii judecătoreşti am putut intra cu ajutorul 
executorului să întocmim inventarul. Acuma documentaţia este completă şi legea prevede că în 
baza acestei documentaţii poate hotărâ Consiliul. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Înainte de a da 
cuvântul doamnei Pârvan la dezbatere, Comisiile nr.1 şi nr.5 au dat aviz favorabil. Pofitţi, 
doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Nu ştiu, cred că aici e o problemă 
juridică. Nu ştiu cum a dat Comisia Juridică aviz favorabil, pentru că eu văd că pe data de 27, 
adică ieri, a fost înaintat un memoriu. Ne-a fost trimis şi nouă, unora dintre consilieri, nu ştiu 
dacă la toţi, la care pe ultima pagină, după ce înşiră tot tipuri de adrese între patronul de acolo şi 
Primărie, ajung la concluzia că venim în faţa dumneavoastră cu cerinţa de a amâna până la 
soluţionarea totală. Atâta timp cât există un proces pe rol, pare-se că nu este legală să se facă 
această trecere. De asemenea nu ştiu dacă la dumneavoastră a fost înregistrată, pentru că poartă 
ştampila Primăriei. Deci aş vrea să vedem dacă nu suntem în ilegalitate cu acest proiect. Nu ştiu 
cum a dat Comisia Juridică avizul dacă sunt procese pe rol. Aici este nedumerirea. Eu nu sunt 
decât purtătorul de cuvânt al omului, căruia îi suntem datori să clarificăm.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Deci în ilegalitate este domnul 
Iliescu. Noi nu suntem în ilegalitate,deoarece practic din martie anul trecut domnul Iliescu nu 
mai plăteşte chirie nici către R.A.D.E.F. nici către Primărie. Dânsul nu a încheiat contract cu noi 
în ciuda faptului că l-am somat să încheie contract cu noi. În consecinţă, noi am considerat că 
acest contract nu mai este valabil şi am început un proces prin care dorim să ne predea clădirea 
chiar înainte de termenul de contract, pe care îl are tot la sfârşitul anului 2010. Deci în nici un 
caz nu Primăria este în ilegalitate ci domnul Iliescu este în ilegalitate. Deci eu cer şi vă rog să 
votaţi această hotărâre pentru a merge înainte şi pentru a obţine această clădire pentru Primărie, 
pentru oraş, pentru că acolo este locul ei normal şi nu acolo unde este în acest moment. Deci 
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există o lege, Legea nr. 303 care spune... faptul că domnul Iliescu a avut proces cu R.A.D.E.F. şi 
acum are proces cu noi, asta-i altă problemă, e problema instanţei. Noi trebuie să mergem pe 
drumul nostru şi să adoptăm această hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc. Domnul 
Bálint.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Mulţumesc. Eu aş accentua cele spuse de 
ambii antevorbitori. Deci şi noi considerăm foarte important ca averea oraşului să se 
îmbogăţească cu această clădire. Demersurile în acest sens le considerăm corespunzătoare, chiar 
acceptabile. Dar aş dori să primesc o garanţie judiciară, ce se va întâmpla în cazul în care 
chiriaşul va câştiga procesul? O întreb pe doamna secretar. Totodată P.C.M. îşi asumă 
răspunderea ca în cazul în care din cauza votului Consiliul va trebui să plătească despăgubiri 
chiriaşului, în caz de câştig, noi ne asumăm partea noastră. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc pentru această ofertă 
de stil mare. Nu ştiu la care proces se gândeşte domnul consilier, pentru că în prezent sunt mai 
multe procese pe rol între firmă şi Consiliul Local. Deci la care proces vă gândiţi?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi, domnule Bálint.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.m.) „Eu mă gândesc la cel între R.A.D.E.F. şi 
chiriaş. Deci chiriaşul şi-a exprimat dorinţa de a cumpăra şi la acea vreme avea dreptul. Între 
timp a venit această Hotărâre de Guvern, care a transferat clădirile în proprietatea Consiliilor 
Locale. Deci noi suntem pentru preluare, ba mai mult, ne angajăm şi pentru sacrificii, ceea ce nu 
este exclus.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Poftiţi, domnule 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Deci, trăim în România, eu nu pot 
să spun care va fi sfârşitul procesului. Eu ştiu că noi avem dreptate, Consiliul are dreptate. Există 
o decizie, R.A.D.E.F. nu mai este proprietar, nu poate vinde un imobil care nu este în 
proprietatea lui. Este o altă problemă cum va decide tribunalul, ceea ce din păcate nu ştiu. Dar 
pentru ca să putem câştiga acest proces şi ca să putem prelua imobiulul – mâine, poimâine, peste 
10 ani, nici nu ştim efectiv când – este nevoie de această hotărâre a Consiliului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc domnule primar. 
Doamna secretar doreşte să facă o completare.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE: (lb.m.) „O foarte scurtă observaţie, care în 
momentul de faţă poate că e cea mai importantă. Dreptul de proprietate al municipiului a fost 
acordat de lege. Legea nr. 303 din decembrie 2008, prevede că de la data apariţiei în Monitorul 
Oficial, dreptul de proprietate al clădirii se trece în domeniul public al oraşului, cu alte cuvinte 
predă, Statul, acest imobil. Acest protocol, asumarea sau nu ştiu cum să-i spun, este încheierea 
procedurii. În prezent – împreună cu colega juristă – considerăm că, Consiliul a procedat absolut 
legal. Ca dovadă putem spune, există şi cererea de la ILG Discret Company S.R.L., prin care în 
mod indirect recunoaşte dreptul de proprietate al oraşului, atunci când cere de la Consiliul Local 
cumpărarea imobilului. În ce priveşte finalizărea proceselor, nimeni nu poate garanta nimic, cum 
a spus şi domnul primar, dar în momentul de faţă credem că se procedează legal.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc doamnă. Poftiţi 
domnule Mădălin, dar scurt vă rog.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc frumos. Pentru 
că s-a rostit numele Comisiei Juridice, mă simt dator să intervin, pentru că ieri am discutat acest 
subiect într-adevăr în comisie. Dar eu şi atunci am pus întrebarea şi cred că am primit răspunsul 
clar. Noi acuma ne asumăm un protocol de predare-primire, cu care, sunt foarte curios, cine din 
cei 21 de consilieri nu ar fi de acord, pentru că vorbim practic de o predare a unui spaţiu către 
Consiliul Local. Mai mult, pentru noi cred că e şi mai important pentru că avem asigurarea 
domnului primar că acolo va fi clădirea Teatrului »Andrei Mureşanu«. Sunt foarte curios ce 
legătură are asta cu toată povestea pe care domnul Iliescu ne-o vântură cu judecata, pentru că 
aceea este problema dânsului acolo. Noi ne asumăm un protocol şi cred că nu e nimeni de la 
masa aceasta, care nu vrea să existe un protocol. Mulţumesc.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Şi eu completez 
prin faptul că noi suntem proprietarii de drept acolo. Deci nu avem ce să discutăm cu dânsul. 
Dânsul are alte probleme, ştiu eu, cu R.A.D.E.F.-ul, ce a avut, ce n-a avut, că nu ne interesează. 
Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Sigur, acum domnul Guruianu a adus 
discuţia şi dacă eu mă abţin, o să iasă până la urmă că nu doresc ca teatrul să aibă un nou sediu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Părerea dumneavoastră.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Aşa. Deci, rugămintea este să mergem pe 
segmentul pe care l-am avut în discuţie. Adică dacă putem amâna până la soluţionarea legală. Aţi 
spus că e legal, o fi legal, nu ştiu. Probabil în continuare problema rămâne deschisă. Dar să nu 
fim acuzaţi că nu dorim să avem teatru pentru că nu am votat pro în momentul în care am deschis 
o discuţie, pentru că nu poate să fie şi zi şi noapte în acealaşi timp. Stau şi mă gândesc că deja nu 
mai înţeleg pe nimeni. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, aici întrebarea este: vrem ca 
această clădire să fie a oraşului sau nu vrem? Asta este întrebarea numărul unu. Deci dacă vrem 
să aşteptăm şi să amânăm până să se finalizeze procesele, o să avem procese 120 de ani de acum 
încolo că nu e problemă să fii în procese. Deci dacă mergem pe principiul că nu adoptăm 
hotărârea atâta timp cât avem un proces, atunci nu vom adopta niciodată această hotărâre. Deci 
nici în acest mandat, nici în următoarele două sau 12, pe care le va avea acest oraş. Deci nu cred 
că este corect principiul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Nemaifiind alte discuţii, 
supun la vot. Rog să votaţi. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 abţinere de vot (Pârvan Rodica) HOTĂRÂREA nr. 
6/2010. Proiectul a trecut, mergem mai departe. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Adăpostului 
Temporar pentru Femei şi Copii aflaţi în situaţie de risc social. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Este o hotărâre 
incomodă şi neplăcută, pe care trebuie să o adoptăm. Din păcate »de factum« s-a întâmplat, aşa 
că acuma trebuie să hotărâm »de iuris«. Acest centru, după înfiinţare, probabil a servit scopul 
pentru care a fost înfiinţat. Din păcate condiţiile, imobilul în care funcţionează nu asigură o 
funcţionare normală. Eu cred că oraşul are nevoie de un asemenea centru şi cândva va trebui să 
găsim o soluţie, un imobil corespunzător, deoarece momentan nu are unde să funcţioneze. Spun 
încă odată »de factum« s-a întâmplat, acum trebuie să adoptăm legislaţia la realitate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Înainte de a da 
cuvântul celor înscrişi pentru dezbateri, Comisia Juridică a dat aviz favorabil, comisia nu trece 
aici nici că e, nici că nu e, deci altă dată ar trebui să treacă acolo avizul favorabil cu următoarele 
observaţii şi propuneri. Care este situaţia cu cele două posturi desfiinţate? – spune Comisia nr. 3 
Comisia nr. 5 spune: se propune discutarea proiectului în plen. Are cuvântul Gazda Zoltán. 
Poftiţi.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Eu aş discuta mai 
mult despre acest proiect de hotărâre. Ca om, consider ca foarte important să fie un cămin 
»mama şi copilul« în Sfântu Gheorghe. Şi ca om care a trăit strădaniile lui tanti Aliz, cea care a 
înfiiţat acest cămin şi doar cu cel mai mare respect pot să mă gândesc la răposata tanti Aliz. Şi nu 
în ultimul rând, ca membru al Fundaţiei »Talita Kumi« eu nu consider bun titlul proiectului de 
hotărâre. Deci, cum a spus şi domnul primar, »de factum« s-a întâmplat şi »de iuris« ar trebui să 
decidem. Dar chiar dacă s-a întâmplat »de factum«, eu aş modifica »desfiinţare« în 
»suspendare«. Deci nu desfiinţare ci suspendare până când nu vom găsi un loc, dar ceea ce 
evident nu va rezolva situaţia celor doi angajaţi. În orice caz aş şterge cuvântul »desfiinţare« din 
acest proiect de hotărâre. Deci fac şi propunerea, să fie: »suspendare temporară«. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş putea să accept, dar acest 
lucru doar formal schimbă situaţia, dim păcate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul Ivan.” 
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 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Mulţumesc. Şi eu am unele 
problema legate de această hotărâre. În expunerea domnului primar, dacă am înţeles bine, era 
vorba că se mută adăpostul, aşa am înţeles că se mută în clădirea de la 144 în str. Ciucului. În 
sfârşit, aşa am înţeles. Pentru că locatarii dacă se mută, locatarii cu problema lor....Iertaţi-mă n-
am terminat. Deci domnule primar, eu am lucrat în poliţie, am văzut situaţii disperate, de mame 
şi copii aruncate în stradă pe diferite motive, bărbaţi, care ştiu eu, nu le-a plăcut ciorba cât e de 
caldă sau ştiu eu ce s-a întâmplat. Situaţii grave-grave, disperate, duse la limită, supralimită. Aşa 
cum spunea şi domnul Gazda aici şi cum cred că fiecare dintre noi înţelege, undeva trebuie 
cineva să aibă grijă de asemenea situaţii, să reglementeze, să ajute. De asemenea aş vrea să 
întreb, în art. 2 scrie aşa: »Contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul 
Adăpostului Temporar pentru Femei şi Copii, încetează ca urmare a desfiinţării locurilor de 
muncă ocupate de salariaţi.« Am văzut în organigrama pe care am discutat la punctul 3, multe 
puncte, multe căsuţe din astea, de funcţii libere. Oare cei doi, care am înţeles că sunt acolo, n-ar 
putea să se regăsească în toată acea organigramă, să li se facă o propunere? Uite că nu ştiu cine e, 
domnul sau doamna, uite îţi oferim serviciul ăstălalt. Sau măcar cred că şi dacă verbal, aici vă 
asumaţi o asemenea discuţie, cred că ar fi suficient. Asta e pe partea socială, care nu se vede în 
hotărâre şi este în afara ei. În orice caz închei cu rugămintea să nu neglijăm problema şi cât e de 
urgent să stăm în cadrul instituţional, în cadrul legal al funcţionării unui asemenea serviciu 
public. Îi spune adăpost, îi spune casă, o spune, spune, dar să facem ceva şi pentru aceşti 
oamenii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar doreşte să 
răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, evident aveţi dreptate, însă 
problema stă în felul următor: noi trebuie să reducem numărul posturilor la Primărie de la 167 la 
127. Şi dacă veţi număra, atunci veţi vedea că nu avem atâtea posturi libere, ceea ce înseamnă că 
va trebui să disponibilizăm şi oameni care în acest moment lucrează în cadrul Primăriei. Deci nu 
mai se pune problema de a putea angaja oameni, noi va trebui să disponibilizăm oameni, pentru 
că asta e în acest moment. Vă spun, ca să ştiţi. Deci evident că s-a pus această problemă, deci 
167 sunt în Primărie şi trebuie să reducem la 128. Deci ca număr de angajaţi sunt aproximativ 
140, deci înseamnă că trebuie să disponibilizăm în jur de 10-12 persoane dintre angajaţii la 
Primărie în acest moment. 
 În ceea ce priveşte prima problemă pe care aţi ridicat-o şi am spus în expunerea pe care 
am făcut-o, că atunci când s-a înfiinţat acest centru, într-adevăr aşa era cum scria şi denumirea. 
Însă în acest moment, acest centru nu mai este un centru pentru mame, pentru că în acel centru s-
au mai născut o serie de copii, au locuit şi bărbaţi. Era o problemă în care poate şi Primăria are 
partea ei de vină, pentru că nu am reuşit să rezolvă problema pazei de exemplu la clădirea 
respectivă. Dar ştiu de ce nu am reuşit, pentru că Poliţia Comunitară nu putea să facă faţă. Anul 
trecut nu am putut angaja oameni la Poliţia Comunitară, pentru că ne-a blocat Guvernul, ştiţi 
foarte bine. Deci practic nu am avut posibilitatea să-i oferim alte condiţii. Nemai vorbind de 
faptul că după ce am cumpărat clădirea, am decis că va trebui să renovăm această clădire. Ştim 
că era un grup de rromi destul de numeros, care au stat şi mai stau şi acum ilegal acolo. Trebuie 
să găsim şi pentru această problemă o soluţie şi în momentul în care a fost efectuată această 
lucrare, a fost momentul în care toată electricitatea s-a ars în clădirea respectivă. Deci asta fost 
practic forţa majoră, care ne-a obligat să facem această mutare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi, doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Tot asupra art. 2 aş vrea să revin puţin. La 
problema aceasta de desfiinţare, deci încetează contractele de muncă ca urmare a desfiinţării 
locurilor ocupate de salariaţi. Fiind în Comisia Socială de un an şi jumătate, am colaborat foarte 
mult cu doamna Hrehorovici, care este administrator, sau a fost administrator sau este, adică a 
fost, nu mai este la acest centru. Am înţeles că s-au mutat 8 mame şi 12 copii, deci fără taţi, fără 
ştiu eu alte anexe, la clădirea Sing-Sing. Şi atunci întrebarea mea este: aceste femei nu mai au 
nevoie în continuare de asistenţă socială din partea personalului? Cu atât mai mult, cu cât am 
înţeles că din două persoane, care erau acolo, una ar fi renunţat de bună voie că are alte 
posibilităţi de a se întreţine. Doamna Hrehorovici a venit de nenumărate ori şi ne-a adus la 
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cunoştinţă tot feluri de lucruri, mai bune, mai puţin bune care se întâmplă la acest centru. Eu am 
senzaţia că asta este un fel de victimă a domnului Tankó, care fie vorba între noi, nu ştiu, ne 
tratează aşa ca nişte soldaţi într-o unitate militară, sau cel puţin la Comisia Socială vine şi expune 
acolo părerile, pentru că eu înţeleg că a lucrat în armată şi trece aşa, pe lângă problemele noastre. 
Mă simt în Comisia Socială...., dar o să discutăm la »Diverse« problema aceasta, parcă am 
devenit un simplu executant. Nu ştiu, nu simt misiunea împlinită. Dar revenind la problema 
aceasta, a uneia dintre cele două doamne, că înţeleg una s-a retras de bună voie. Oare femeia 
aceasta, care a lucrat ani de zile şi care are două facultăţi am înţeles, deci a terminat două 
facultăţi de învăţământ superior, chiar nu merită să-şi continuie activitatea pentru că noi mergem 
pe criteriul acesta al restructurării? Ghinionul sau soarta sau hazardul a făcut ca momentul acesta 
al mutării să fie, să coincidă cu momentul restructurării posturilor şi probabil că alte persoane 
stau bine mersi şi nu vor avea probleme cu locul de muncă. Nu ştiu, domnule primar, n-ar trebui 
să găsiţi alte criterii să se reevalueze activitatea şi poate găsiţi alte persoane care, ştiu eu, să 
părăsească instituţia, pentru că îmi închipui că întotdeauna în aceste instituţii sunt competenţi, 
foarte competenţi şi alţii fiind competenţi şi incompetenţi. Şi atunci mă gândesc că femeia 
aceasta, care are o vârstă şi are o activitate în spate, are pregărirea necesară, oare chiar o aruncăm 
pe stradă numai pentru că este un moment nefavorabil sau cuiva nu-i place că nu e tânără, nici 
aşa? Mă gândesc că vine momentul ca să fim aleşi după mutră, după ştiu eu alte criterii, decât 
cea a competenţei. Parcă nu mi-ar plăcea treaba asta, pentru că, cândva şi eu am fost tânără şi 
frumoasă şi nu o văd aşa, ca un criteriu. Problema ar fi, dacă aţi putea să reevaluaţi un pic 
activitatea acestei doamne, care ne poate spune probabil câte ceva şi să practicaţi câteva criterii 
de evaluare mai aproape de valoarea reală a omului. Vă mulţumesc şi am încrederea în puterea 
dumneavoastră de a vă selecta oamenii, fără a mă băga în treburile instituţiei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doamnă, doriţi să luaţi 
cuvântul? Vă rog, dacă sunteţi aici, şedinţa este deschisă. La microfon, vă rog. Dar vă rog scurt.” 
 Doamna HREHOROVICI MARGARETA: (lb.r.) „ Da, bine. Mă simt foarte nedreptăţită 
din cauza faptului că în anul trecut s-a deschis noul centru, adică a fost în intenţie să se deschidă 
noul centru. Să ştiţi că am dat examen pentru ocuparea postului. Au fost 21 de persoane pentru 
postul de administrator şi până la urmă, întâmplarea face că tocmai o elevă de a mea – în 
învăţământ am lucrat 9 ani de zile – o fostă elevă de a mea a luat examenul. Atunci a fost 
problema, a fost şi Comisia Socială la faţa locului, dacă se va închide ce se va întâmpla cu cele 
două persoane. Şi atunci i s-a pus problema domnului director, de ce nu detaşează personalul 
exitent, fără să mărească astfel numărul persoanelor, care sunt deja angajate. Deci a trecut, 7 
oameni sunt în plus. Şi nu mai spun că doamna angajată ca administrator, lucrează acuma la 
personal, bine mersi în căldură. Mi-am dat sănătatea pentru acel adăpost, pentru că am lucrat în 
condiţii foarte vitregi. Vă dau dreptate domnule primar în ceea ce aţi spus şi credeţi-mă că mă 
consider o victimă. Acuma pe drept vorbind, în loc să se dezbată serviciile sociale în cadrul 
Biroului Social, deci la serviciile sociale, mai degrabă a trecut, de când eu lucrez, 11 oameni au 
fost angajaţi acolo.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, vă mulţumesc.” 
 Doamna HREHOROVICI MARGARETA: (lb.r.) „Şi n-au făcut nici măcar şcolarizare. 
Dumneavoastră sunteţi ordonatorul de credite, statul de funcţii ş.a.m.d. Eu nu vă spun că sunteţi 
vinovat, ştiu că şi-a pierdut totalmente desinaţia acel adăpost, aşa cum scrie în Convocatorul de 
şedinţă. Deci sunt mame în risc social. Şi schimbarea destinaţiei, să ştiţi, atrage ceea ce scrie în 
Legea nr. 241/2003, dacă nu mă înşel. Încă ceva, Biroul social câte proiecte a scris? Nu este 
adevărat că este consilier de psihologie la noi, nu a fost niciodată, să ştiţi. Deci, nu a funcţionat 
ca lumea acel adăpost, pentru că a fost, aşa simt eu, a fost un dezinteres din partea conducerii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc, doamnă. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Am o singură remarcă. Deci 
angajările nu le face Primăria, pentru că este o instituţie cu personalitate juridică. Deci eu nu ştiu 
când angajează domnul Tankó pe cineva, sau când ia altă decizie în acest sens. Într-adevăr ceea 
ce este cea mai mare problemă e că nu a funcţionat acest centru pentru ceea ce fost înfiinţat. Deci 
practic acele persoane nu au stat acolo câteva zile sau câteva săptămâni, pe perioada riscului sau 
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a violenţei ci practic au stat ani. Deci a devenit un alt centru social, practic. Deci nu a funcţionat 
pentru ceea ce a fost înfiinţat. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
Kovács, dar scurt vă rog că deja sunt înscrişi. Poftiţi.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.r.) „Prima luare de cuvânt la această şedinţă, 
domnule preşedinte.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă rog.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.m.) „Aş dori să spun că experimentez cu triteţe 
falimentul unui proiect, pentru care nu sunt responsabile mamele, nici copii ci noi suntem 
responsabili, Consiliul, instituţiile. Încercăm să rezolvăm problema prin desfiinţarea unui proiect, 
care de altfel slujeşte un scop nobil şi foarte important. Eu consider că nici suspendarea 
temporară a activităţii nu este bine. A fost o situaţie de necesitate, trebuia mutat în cartierul 
Ciucului. Este adevărat şi faptul că nu a funcţionat cum trebuia să funcţioneze. S-a ştiut de acest 
lucru. Doamna mi-a semnalat şi mie de »n« ori şi am încercat să rezolvăm după posibilităţi. Am 
ajuns aici, nu e nici lumină nici nimic. Oamenii trebuiau mutaţi în cartierul Ciucului. Acest lucru 
nu înseamnă că trebuie desfiiţat. Consider inacceptabilă argumentarea domnului primar privind 
concedierile, pentru că asta nu înseamnă că din cauza concedierilor trebuie desfiinţat un întreg 
Birou de specialitate. De exemplu trebuie concediaţi toţi cei 24 de la biroul Economic, spun 
doar. Acest lucru înseamnă lichidarea unui întreg proiect. Noi ne-am angajat şi este important să 
spunem că nu se poate lua o asemenea hotărâre prin care desfiinţăm şi punem pe drumuri 
oamenii care lucrează acolo. De fapt trebuie proporţional, din fiecare birou câte unu-doi, în 
funcţie de realizare, dar nu să desfiinţăm o funcţie întreagă. Deci eu sunt cu totul împotrivă şi 
sunt recunoscător doamnei pentru lupta eroică, pentru că a încercat să menţină în funcţiune după 
posibilităţi. Acest faliment este falimentul nostru şi ar trebui să tragem concluziile şi să nu creem 
victime, mai ales cei care nu sunt vinovaţi, sunt alţii care sunt vinovaţi. Deci eu sunt împortiva 
desfiinţării.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Domnule conducător de fracţiune, 
am o rugăminte, să formulăm o soluţie. Să spunem că doamna mâine dimineaţa la ora 8 să 
meargă să lucreze pe strada »X« la numărul »b«, să dăm un imobil. Avem o Comisie Socială, 
Comisia Socială să formuleze sau trebuia să formuleze până acuma o propunere. Aştept o 
propunere concretă nu că aşa nu-i bine, aşa-i bine. Să spunem că str. Kós Károly nr.17 este un 
imobil, să se mute acolo, să-l transformăm, să fie ceea ce a fost. Dar nu există aşa ceva 
momentan. Deci trebuie pregătit, aranjat, trebuie pregătită această hotărâre. Mâine dimineaţa 
unde să se ducă doamna să lucreze? Aceasta este întrebarea mea.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Doamna 
Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Vin cu o propunere. Să renunţăm la art. 2: 
»contractele individuale de muncă ale personalului încetează« şi să-l modificăm în sensul că 
personalul de deservire, aşa, deci cele două persoane de acolo vor fi mutate împreună cu mamele 
respective şi cu copii. Urmând ca după aceea restructrarea să se facă după nişte criterii de 
evaluare. Asta este propunerea mea, renunţarea la art. 2 şi modificarea lui în aşa fel, încât 
deocamdată să rămână în aparatul acesta şi să intre într-o structură de evaluare. Şi dacă din punct 
de vedere al competenţelor nu coincid cu aşteptările noastre, atunci sigur că da, vor putea să 
dispară. Dar nu mi se pare drept să rămână persoane, nu vreau să atrag duşmani aşa, dar dacă 
deschidem nişte uşi, vedem nişte persoane, care chiar nu ştiu, ar putea să plece odată cu 
restructurarea aceasta. Numai dacă deschidem nişte uşi şi greşim uşa şi în loc să ne uităm acolo, 
ne uităm în altă parte. Mă scuzaţi că nu vreau să spun prea multe. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Eu aş formula o 
propunere mai cuprinzătoare. Aş modifica titlul proiectului de hotărâre: »Proiect de hotărâre 
privind suspendarea Adăpostului Temporar Pentru Femei şi copii pe o perioadă nedeterminată«. 
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Deci aş suspenda activitatea pe o perioadă nedeterminată. Totodată aş susţine într-o măsură 
oarecare şi propunerea doamnei Pârvan. Deci o soluţie tehnică pentru personal: ori şomaj, ori 
concediu fără plată sau o altă soluţie juridică, până se rezolvă situaţia. Concedierea să fie în baza 
criteriilor concrete. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, mulţumesc. Doamna 
secretar.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE: (lb.m.) „Aş atrage atenţia că o hotărâre trebuie să 
conţină soluţii concrete. Deci eu mai degabă aş propune să se amâne această hotărâre, până când 
se decide asupra soartei personalului. Dacă această variantă se schimbă, hotărârea nu poate 
conţine o soluţie aşa sau aşa, trebuie reglementată concret. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Având în vedere ceea ce a 
spus doamna secretar, că hotărârea trebuie să fie concretă şi concisă, eu supun la vot amânarea 
acesteia, până găsim soluţia respectivă. Poftiţi domnule Kovács.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.r.) „Şi eu cu această propunere concretă am 
vrut să revin, să amânăm şi să aranjăm situaţia, între timp doamna rămâne, cu asta am vrut să 
vin. Şi vreau să se audă ce vreau să zic, deci vă rog să-mi daţi cuvântul când vă cer altă dată. 
Bine?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Bine, dar alţii erau înscrişi 
înaintea dumneavoastră.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.r.) „Mi s-a cerut un răspuns şi am dreptul să 
răspund, nu după 10 persoane.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Bine, bine, am înţeles.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN: (lb.r.) „Vă rog frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Supun la vot această 
propunere, care a fost în legătură cu amânarea proiectului de hotărâre. Poate prin asta rezolvăm 
situaţia. Vreţi în continuare să discutăm? Domnul Bálint, poftiţi.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.r.) „Doamna Pârvan a primit cuvântul de două ori 
de când eu am apăsat butonul. Mulţumesc pentru sprijinul domnului preşedinte.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Procedural.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF: (lb.r.) „Procedural n-am nimica cu dumneavoastră, am 
cu domnul preşedinte, care încearcă să mă ocolească de câte ori se poate, fără a-mi da dreptul la 
cuvânt. 
 (lb.m.) Domnul primar la prima luare de cuvânt a exprimat că trebuie rezolvată, este o 
problemă existentă, atunci de ce trebuie desfiinţată? Eu am vrut să iau neapărat cuvântul pentru 
că proiectul de hotărâre este foarte contradictoriu, conform căruia soarta acestor mame în situaţie 
grea, vrem să rezolvăm în mai rău decât soarta câinilor vagabonzi. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Mai sunt 
înscrişi la cuvânt, să nu fiu acuzat că nu dau cuvântul. S-a făcut propunerea în legătură cu 
amânarea acestei hotărâri, până se găseşte o soluţie în legătură cu personalul şi cu întregul 
proiect. Să votăm.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Nu! Vreau să vorbesc întâi. 
Problema care este, este să nu se înţeleagă greşit că este problema unui angajat. Este problema 
municipiului de a proteja aceste situaţii de mame cu copii aruncaţi, bătuţi, alungaţi. Şi acest 
serviciu trebuie să-l organizăm pentru municipiu, nu pentru mine sau alţii, deci pentru municipiu. 
Asta este baza ceea ce facem noi, nu că ne legăm aici unul de altul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Ivan, am spus 
adineauri să se amâne pentru a vedea întreaga gamă de probleme. Adică n-am început numai cu 
personalul. Am spus, să se găsească soluţii, ca acest serviciu social să-şi găsească soluţionare 
mai corectă, dacă el între timp nu a funcţionat corect, dacă au fost lacune în modul de organizare, 
în modul de control şi îndrumarea serviciului de acolo ş.a.m.d. De fapt am avut o discuţie cu 
doamna administrator în pauză, sau înainte de şedinţă şi mi-a explicat anumite lucruri. Pofiţi 
doamnă, vă rog.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Două întrebări am. Deci aici scrie, 
începând cu 1 martie. În momentul acesta care este statutul celor două doamne de acolo? Sunt 



 21 

plătite sau nu sunt plătite? Am o propunere, de care vă rog să ţineţi cont. Să ne întâlnim, Comisia 
Socială împreună cu factorii de decizie, dar fără domnul Tankó. Să spunem lucrurilor pe nume şi 
după aceea să luăm măsuri. Pentru că eu nu ştiu, simt că nu-mi pot desfăşura activitatea în 
prezenţa domnului Tankó. Să vină doar cele două doamne, care am înţeles că sunt angajate 
acolo. Să punem problemele pe masă, să turnăm apă curată în pahar şi să luăm măsuri, să vedem 
ce se întâmplă. Dacă tot a venit vorba, ar fi bine să faceţi curăţenie şi acolo, poate ar trebui să 
plece altcineva şi nu doamna Hrehorovici. Mulţumesc. Şi vă rog să luaţi în considerare 
propunerea mea în legătură cu întâlnirea în Comisia Socială. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doamna Sztakics vrea să 
intervină.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu aşa cred că întâlnirea fără 
conducătorul instituţiei este destul de grea şi nu este logică. Ca să putem decide corespuzător, aş 
întreba-o pe doamna administrator: când s-a mutat în cămin ultima doamnă? Cât timp trebuie să 
stea acolo o mamă conform regulamentului? Peste cât timp trebuia să plece? În ultimul timp au 
fost asemenea solicitări? Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Puteţi să răspundeţi, 
doamnă? Vă rog.” 
 Doamna HREHOROVICI MARGARETA: (lb.r.) „Da, pot să răspund. Ultima mamă a 
venit în cursul lunii decembrie. Am avut două solicitări în luna ianuarie în acest sens, o mamă cu 
doi copii, respectiv o mamă cu un singur copil. 
(lb.m.) Acum să spun şi în limba maghiară. Cea mai mare problemă este că, conform 
regulamentului intern, doar şase luni, eventual un an se poate petrece acolo. Această prevedere a 
fost încălcată. În anul 2007, când a fost angajată colega, a fos vorba că ni se dă mână liberă. Dar 
mâna liberă a însemnat că nu a fost dat afară nimeni. Colega a propus acest lucru. Deci acolo se 
poate funcţiona doar cu un nou regulament, pentru că acesta are multe lipsuri. Sunt câteva 
probleme pe care le-am notat: internarea se face prin director, deci acolo se adresează cu cererea. 
Ceea ce mă deranjează cel mai mult, este faptul că nu s-a întocmit de la bun început studiu de 
mediu social, deşi după părerea mea ar fi necesar. Colega făcea acest lucru.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc, doamnă.” 
 Doamna HREHOROVICI MARGARETA: (lb.r.) „Încă o propoziţie. Nu ştiu dacă 
cunoaşteţi, domnule primar că în centrul maternal din str. Gödri Ferenc sunt trei locuri.  
 (lb.m.) Acele mame în general veneau întâi la noi. La Arcuş se primesc mame cu noi 
născuţi şi probabil ştiţi că la Târgu Secuiesc acum s-a deschis pentru mame brutalizate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc doamnă, vă 
mulţumesc. Aş dori să-l întreb pe domnul Guruianu dacă mai susţine propunerea?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Dacă amânăm, e în regulă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Deci supun la vot 
propunerea de amânare a acestui proiect de hotărâre, aşa cum am spus adineauri. Vă rog să 
votaţi. »Da« înseamnă amânarea. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Sztakics Éva) (consilier Ferencz 
Csaba lipseşte din sală). Proiectul a fost amânat. Mulţumesc. 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind apobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local »Direcţia de Asistenţă 
Comunitară«, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Domnule primar, vă rog.” 
  Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Proiectul de hotărâre priveşte 
modificarea regulamentului valabil în centrele sociale. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Ivan, vă rog. 
Înainte de a vă da cuvântul, aş vrea să zic că, Comisia nr.1 a avizat favorabil; Comisia nr. 3 
solicită amânarea şi rediscutarea punct cu punct a regulamentului; Comisia nr. 5 propune 
amânarea pentru clarificarea unor aspecte legate de modificarea regulamentului precum şi 
oportunitatea desfiinţării serviciului, fără a fi înlocuit cu ceva asemănător.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Ultima parte este cea legată de 
punctul pe care l-am discutat înainte.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, deci partea asta nu o iau 
în considerare pentru că se referă la punctul anterior.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Dacă îmi permiteţi, în cadrul 
acestui regulament, în art. 541 lit. c formularea este aşa, deci beneficiarii au următoarele 
obligaţii: »Să răspundă material pentru lipsurile şi deteriorările produse spaţiului de locuit, 
bunurilor din camere, din încăperile de folosinţă comună« În continuare: »Dacă autorul 
deteriorării/dispariţiei bunului nu este descoperit, vor răspunde solitar persoanele cazate la etajul 
la care s-a produs deteriorarea/dispariţia« Consider această a două parte a propoziţie...., nu putem 
să tragem la răspundere colectivă. Răspunderea ar trebui să fie personală şi să se aplice celui care 
a încălcat regulamentul respectiv. Deci propunerea mea ar fi să scoatem această a doua parte a 
frazei, a doua propoziţie din frază. Şi aş vrea să fac o observaţie care nu este legată de acest 
punct ci legată de ceea ce discutam înainte. Uite ce scrie în acest regulament al centrului social, 
zice: »să participe în mod obligatoriu, activ şi responsabil la intervenţia educativ-formativ 
iniţiată.« să participe pentru orientarea profesională. Vă întreb eu, pentru cei care au stat un an şi 
doi ani în acest centru, s-a făcut ceva? Asta ar trebui să mai vedem şi atunci am putea spune că 
femeia aia nu mai stă cu concubinul, bagă pe geam sau bagă mai ştiu eu cum şi alte asemenea 
treburi. Pentru că şi asistenţa psihologică, cum spunea doamna de aici, şi aceasta are rolul ei. Dar 
să revenim la proiectul pe care îl avem în dezbatere. Deci propunerea mea este ca în art. 541 lit.c 
să rămână doar partea cu răspundere personală şi partea de răspundere colectivă propun să o 
scoatem, pentru că nu putem trage la răspundere colectivul, după mine. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA: (lb.m.) „Ca membrul al Comisiei Sociale, aş dori 
să rog Consiliul să amânăm acest punct, pentru că materialul s-a primit cu două zile înaintea 
şedinţei şi nu am avut timp să-l dezbatem punct cu punct în cadrul Comisiei Sociale. Mulţumesc. 
Deci propun amânarea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc, domnule Klárik. 
Domnule Ferencz, cred că vă asociaţi la propunerea domnului Klárik.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. În principiu da, dar 
aş avea o propunere către iniţiator. Aşa ca în cazul TEGA, regulamentul să fie trecul în două 
coloane, ca să se poate compara cum a fost şi care sunt modificările propuse, ca să putem 
dezbate în cadrul Comisiei Sociale. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc, eu supun la vot 
amânarea proiectului, având în vedere şi cele două comisii care au propus şi propunerea 
domnului Klárik. Vă rog să votaţi. »Da« este amânarea. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimitate de voturi). Am votat amânarea. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la apobarea 
Documentaţiei de avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru proiectul »Dezvoltarea serviciilor 
sociale de creşă cu program de lucru zilnic« din municipiul Sfântu Gheorghe. Are cuvântul 
doamna Sztakics.” 
  Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Aş dori să prezint paralel două 
proiecte de hotărâri, nr. 11 şi nr. 12. S-a întocmit Studiul de Fezabilitate pentru clădirea din str. 
Kós Károly în vederea transformării în creşă. Totodată informez Consiliul că am primit adresa de 
la Ministerul de Cultură că imobilul nu este declarat monument, dar noi am solicitat deja trecerea 
pe lista monumentelor, deci trebuie să-l tratăm ca monument. Valoarea lucrărilor este de 
1.974,247 lei în proiectul de hotărâre nr. 11, iar în proiectul de hotărâre nr. 12, împreună şi cu 
alte cheltuieli, este de 2.048,027 lei. Am dori să depunem acest proiect la Axa 3.2 cu o 
contribuţie proprie de 2%, pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară în a cărei administrare vom 
da creşa.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc, doamnă. 
Înainte de a supune dezbaterii, vreau să spun că comisiile de specialitate 1, 3 şi 5 au dat aviz 
favorabil şi pentru proiectul nr. 11 şi pentru cel cu nr. 12. Dânsa ni le-a prezentat pe amândouă. 
Dacă nu sunt păreri, obiecţiuni, eu supun la vot proiectul nr. 11. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimita de voturi) HOTĂRÂREA nr. 7/2010. A 
trecut acest proiect. 
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 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind apobarea proiectului 
»Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic« din municipiul Sfântu 
Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect. 
 Aveţi observaţii în legătură cu acest proiect? Supun la vot, vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 21 voturi pentru (în unanimita de voturi) HOTĂRÂREA nr. 8/2010. A 
trecut şi acest proiect. 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind apobarea 
Documentaţiei tehnico-economice, obiectivului de investiţii »Prelungirea străzii Nicolae Iorga 
până la str. Bánki Donáth în municipiul Sfântu Gheorghe«. Îl rog pe domnul primar să prezinte. 
Vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Punctul nr. 13 de pe Ordinea de zi 
priveşte prelungirea străzii Nicolae Iorga, pentru care s-au întocmit două variante. Rog să-l 
susţineţi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Înainte de a dezbate, comisia 
de specialitate nr. 1 a dat aviz favorabil, nr. 2 a dat favorabil, nr. 5 aviz favorabil, nr. 6 aici spune 
că respinge proiectul cu 3 voturi respinge, 3 voturi împotrivă 1 vot pentru. Domnul Fazakas 
Mihail.” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Sfântu Gheorghe 
are 4 terenuri de tenis şi 70.000 locuinţe. Nici în timpul comunismului, nici în ultimii 20 de ani 
nu a construit nimeni. Au fost încercări, de exemplu lângă spital, dar nu s-a reuşit. Aceste 
terenuri – poate mulţi nu ştiu – au fost construite de proprietarul vienez Krüger, al Fabricii de 
textile, atunci când lîngă ţesătorie şi vopsitorie a fost construit hotelul. Personalul tehnic, detaşat 
aici, a construit pentru ei însuşi pentru că nu au avut condiţii destul de civilizate. Aceştia au fost 
domni din Viena, din Germania, care au considerat că în viaţă este necesar şi sportul, mişcarea. 
După aceea nu a mai costruit nimeni, dar au folosit timp de decenii. Au crescut copii, au devenit 
adulţi care au educat copii pentru sport. Acuma, când tineretul este tentat de ţigări, băuturi, 
droguri, să se ia posibilitatea de a face sport, care şi aşa este destul de mică? Dacă cineva trece pe 
acolo vara, trebuie să se programeze pentru ca să ajungă să joace. Dacă se ia şi această 
posibilitate, se face o mare greşeală. 
 O altă problemă este că vrem să deschidem pe acolo un drum, prin distrugerea terenurilor 
de tenis, care ar trece prin spatele Judecătoriei până la Piaţă. Dacă eu într-adevăr aş vrea să exind 
circulaţia, atunci ar trebui să se demoleze şi case. Aici în România a mai fost unul care a 
dărâmat, demolat, dar a şi păţit-o. Dacă nu se demolează în continuare, nu se rezolvă această 
problemă, deci s-ar putea aduce sacrificii. Omul închide ochii şi spune că face, dacă merită. Nu 
merită, pentru că spre Piaţă se racordează cu o stradă îngustă, cu circulaţie în sens unic. Nu este o 
soluţie. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc, domnule 
Fazakas. Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „În ce priveşte soluţia, eu spun să 
lăsăm în seama specialiştilor. Nu eu sau Fracţiunea U.D.M.R. a inventat ci specialiştii, pentru a 
devia circulaţia din centrul oraşului pentru că numărul maşinilor creşte în continuu, iar acuma 
pentru a trece dintr-un cartier al oraşului în alt cartier, de fiecare dată trebuie trecut prin centru. 
 În ce privesc terenurile de tenis, spun încă odată, vom construi terenuri de tenis în str. 
Vânătorilor. Deci nu este vorba să desfiinţăm şi să nu construim în loc, ci este vorba de mutarea 
terenurilor de tenis dintr-un loc în altul. Ar fi bine să fie şi în plus, deci ar fi bine să fie 8-10 
terenuri, sunt de acord. Important este să decidem, se poate decide ca în tot oraşul să fie ciculaţie 
în sens unic, nu e nici o problemă, este o propunere. Spun că au venit specialiştii cu părerea, au 
întocmit studiu de circulaţie şi prin această propunere se poate scoate 30-40% din circulaţia prin 
centru. Este doar o propunere. Pentru terenurile de tenis există o soluţie, este loc unde să 
construim. Sunt de acord că ar mai trebui vreo patru, dar acum asta este.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnule Fazakas, poftiţi.” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL: (lb.m.) „Eu chiar nu vreau să am discuţii cu 
domnul primar, dar specialiştii au punctul lor de vedere, după care decid. Atunci n-ar trebui să 
stăm aici, pentru că specialistul a spus şi atunci noi o să facem. Dar să punem totul acolo unde 
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trebuie. Domnul primar a promis că vor fi 4 terenuri noi de tenis. Şi eu promit că atunci când vor 
fi gata cele 4 terenuri, voi vota. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „După mine, este în ordine. Aş dori 
să spun doar că mie îmi place să ascult specialiştii, pentru că am convingerea că nu ne pricepem 
chiar la toate. Dacă eu sunt sociolog şi vorbesc de drumuri, după părerea mea ar trebui ascultaţi 
specialiştii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul Ivan Niculae 
doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Da. Eu personal am avut 
discuţii de astea, personal sunt pentru realizarea unei trame stradale bune şi corecte şi cât mai 
uşoare pentru partea auto, care atunci... şi partea pietonală se rezolvă. În acelaşi timp sunt de 
părere că va trebui spijinit şi sportul în general, cu terenuri de sport, că nu-l putem muta, îl putem 
amenaja în altă parte. Şi probabil că dacă onorata Primărie va socoti că este un obiectiv prioritar, 
cât de repede, poate chiar anul acesta, începând ar putea să facă demersuri pentru a începe 
construcţia şi amenajarea acestor terenuri de tenis. 
 O altă problemă care doresc să întreb. Aici sunt două variante, noi pe care variantă 
mergem? Acuma se va face proiectul în ambele variante şi apoi vom alege varianta, că diferenţa 
între ele n-ar fi mare, în jur de 22.000 €. Dar ca realizare tehnică, peste terenurile de tenis sau 
peste halele de la Multi-Trans, cred că ar fi fost bine să putem să vedem, pentru că parte desenată 
aici nu avem.  
 A treia problemă legată de aceasta, aş vrea să vă rog, ca în Raportul de specialitate să 
facem unele corecturi, şi anume: »Strada Nicolae Iorga, o arteră principală a municipiului, se 
termină în intersecţia cu str. Császár Bálint« Aici trebuie pus punct. Cu literă mare: »Pentru a 
ajunge în zona Tribunalului municipiului Sfântu Gheorghe.« Aşa ceva nu există în Sfântu 
Gheorghe. Tribunalul municipiului Sfântu Gheorghe nu există. Atunci să punem termenii 
(Judecătorie) aşa cum sunt ei pentru că ar fi mai bine şi pentru noi şi pentru lucrare. Muţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci, practic diferenţa constă în 
faptul că o variantă este semaforizată, cealaltă este gândită cu sens giratoriu. Adoptăm hotărârea 
în această formă pentru că se va lua decizia la momentul respectiv. În cazul în care de exemplu 
acest proiect va muri, despre care am discutat azi la punctul nr. 1 al Ordinei de zi, pentru că în 
acel proiect este şi str. Bánki Donáth, care trebuie renovată. Deci trebuie să vedem. Asta se va 
decide în momentul în care se va face proiectul tehnic.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul Mild 
Zoltán.” 
 Domnul consilier MILD ZOLTÁN: (lb.r.) „Deci, aş veni cu două precizări importante, 
pentru ca să evită cât de cât aceste discuţii. Una: toată lumea are acces la varianta P.U.G. care s-a 
prezentat şi s-a prezentat şi studiul efectuat pentru drumuri şi circulaţia rutieră în Sfântu 
Gheorghe. 
 A doua: aş vrea să precizez că este vorba de un Studiu de Fezabilitate, deci ceea ce am şi 
cerut să se precizeze exact, ca să ştim despre ce discutăm. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul Szentes 
Ádám.” 
 Domnul consilier SZENTES ÁDÁM: (lb.m.) „Foarte pe scurt, jumătate de minut. Pot să 
fiu de acord cu ideile de dezvoltare ale oraşului şi de modernizare a circulaţiei şi accept 
propunerea, promisiunea domnului primar că în locul terenurilor de tenis care se distrug, se vor 
costrui terenuri noi. Dacă aşa se va întâmpla, votez cu sufletul împăcat »da«, pentru că oamenii 
au nevoie de mişcare, de sport, care valorează mai mult decât să înghiţi doi pumni de 
medicamente.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul 
Guruianu.” 
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 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc frumos. Evident, 
ca preşedinte al Comisiei de Tineret şi Sport, am fost de acord cu propunerea domnului Fazakas 
şi cred şi eu că nu putem distruge o bază fără să punem nimic la loc. Nu am nimic împotriva 
proiectului, m-am uitat şi pe P.U.G., am votat şi cred că l-am votat cu toţii de mai multe ori, sau 
în diverse variante, când a fost cazul. Tot ceea ce noi cerem este ca aceste terenuri, să fim siguri 
că ele apar şi mai important, să apară mai înainte ca acestea să se desfiinţeze,pentru că dacă vom 
sta în expectativă, va fi situaţia de care spunea domnul Fazakas. Nu vreau să dureze mult, dar am 
vrut foarte mult şi am ţinut să apară undeva că noi chiar credem în cuvântul domnului primar că 
aceste terenuri vor apărea înainte să apară această stradă, care desfiinţează terenurile şi 
mulţumim frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumim domnului 
Guruianu. Eu cred că ce a spus domnul primar aici, se înregistrează întotdeauna. Deci în 
momentul în care dânsul a spus că aceste terenuri, pentru că şi eu sunt de acord că nu putem să 
distrugem şi să nu punem nimic la loc. Ar fi un plan extraordinar pentru noi, mai ales că şi 
domnului primar îi place sportul, şi mie şi la toată lumea îi place mişcarea şi sportul. Deci 
oricum va trebui de urgenţă să vedem unde. Asta e prima. A doua problemă, cred că nu mâine 
vom începe acest proiect. Deci acest proiect este cu bătaie lungă cred, este un proiect de ştiu eu 
2-3 ani, când se va putea finanţa, aţi văzut de ce valoare este. Deci nu-i aşa că mâine trebuie să 
facem treaba asta, dar în perspectivă, şi propun domnului primar că dacă vom ajunge acolo, că 
acel teren va trebui afectat, că-l ştiu foarte bine pentru că acolo am trecut practic de 60 de ani, 
azi-mâine. Ştiu că este absolut necesar pentru tineret şi sport. Deci această propunere şi acest 
angajament al domnului primar, cred că ne dă garanţie, ca într-adevăr acele patru terenuri să nu 
dispară, din contră, să facem mai mult de patru, dacă se poate. Să facem mai multe zone, mai 
multe terenuri de tenis pentru ca copii într-adevăr să practice acest sport şi bine înţeles că pe 
aceste terenuri se pot practica şi alte sporturi nu numai tenis. Doamna Sztakics, vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Eu doar atât aş dori să spun într-o 
singură frază că de altfel legea pentru sport ne obligă, prevede că un aşezământ sportiv se poate 
desfiinţa doar dacă este înlocuit cu unul cel puţin la fel de mare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Da, vă mulţumesc. Dacă nu 
mai sunt propuneri, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Takó Imre), 6 abţineri de la vot 
(Bereczki Kinga, Fazakas Mihail, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Nemes Tibor, Pethő István) 
(consilierii Kovács István, Szentes Ádám lipsesc din sală) HOTĂRÂREA nr. 9/2010. Deci 
proiectul a trecut. Vă mulţumesc. 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
unui teren, situat în zona străzii Victor Babeş. Domnule primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Da, mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre se referă la dezlipirea şi reglementarea juridică a situaţiei unor terenuri din zona str. 
Victor Babeş. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Comisiile de specialitate au 
fost de acord, atât comisia nr. 1, cât comisia nr. 2 şi nr. 5. Domnul Gazda Zoltán, vă rog.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. Este foarte 
importantă dezlipirea terenurilor, dar vreau să clarific de la început că proiectul de hotărâre 
conţine unele inexactităţi. Având în vedere că au fost destul de multe dicuţii în zonă, pentru că se 
mută acolo un cămin social şi locuitorii nu au fost de acord, m-am dus la faţa locului şi am 
încercat să mă documentez. Una din probleme este că în art. 1 la al doilea alineat scrie că lotul 
nr. 2, imobilul este în folosinţa H-PRESS dar H-PRESS a vândut şi acuma este în subordinea 
Direcţiei Generale de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. Aceasta este una din 
observaţiile mele. În afara de aceasta, acolo unde sunt înşiraţi vecinii, este trecut ca proprietar 
Tănase Silviu, care nu mai louieşte acolo de 5 ani, acolo stă familia Olariu. Deci sunt asemenea 
inexactităţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Când s-a întocmit documentaţia, în 
18 octombrie, probabil imobilul respectiv a fost în proprietarea H-PRESS. Deci dacă ulterior se 



 26 

schimbă proprietarul, nu înseamnă că ieri cerem Cartea Funciară şi să schimbăm de fiecare dată 
în parte. Aceasta nu schimbă situaţia.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Cred că s-a lămurit domnul 
Gazda. Deci sunt în teritoriul oraşului. Nu mai sunt alte luări de cuvânt, supun la vot. Vă rog să 
votaţi. 
 Se votează cu 19 voturi pentru (consilierii Kovács István, Szentes Ádám lipsesc din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 10/2010. Proiectul a trecut. 
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri 
situate pe str.Erege nr.19. Domnule primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Pe str. Erege s-a 
construit un cabinet medical pe două terenuri. Se solicită alipirea celor două terenuri. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doreşte cineva? Comisiile 
de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 5 au dat aviz favorabil. Nu sunt comentarii, nu sunt observaţii, să 
votăm, vă rog. 
 Se votează cu 19 voturi pentru (consilierii Kovács István, Szentes Ádám lipsesc din sală) 
HOTĂRÂREA nr. 11/2010. Proiectul a trecut. 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobareaPlanului 
Urbanistc Zonal »MAGAZIN KAUFLAND« din Sfântu Gheorghe. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Firma KAUFLAND 
ar dori să construiască în str. Lunca Oltului. Pentru acest lucu este necesară întocmirea P.U.Z.-
ului. Rog toată lumea să sprijine. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Înainte de a da 
cuvântul domnului Ivan, care s-a înscris deja pentru dezbatere, comisia nr. 1 a dat aviz favorabil, 
comisia nr .2 a dat aviz favorabil, comisia nr. 5 a dat aviz favorabil. Poftiţi domnule Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Ce vreau să spun, că în cadrul 
Comisiei Juridice am fost sesizaţi despre exitenţa unui proces asupra terenului pe care va fi 
amplasat Magazinul KAUFLAND. Din verificările pe care le-am făcut în cadrul Comisiei, 
discutând cu cei de la biroul sau Serviciul de Arhitectură sau cum se chemă, cu doamna Birtalan 
precum şi cu cei de la serviciul juridic, ne-au dat asigurări că problema acestui teren nu este reală 
ci este o discuţie dintre cei de acolo şi nu implică în nici un fel terenul şi mai ales activităţile 
noastre legate de acest P.U.Z. Am luat cuvântul ca să vă spun că există aceasta şi să ştiţi că în 
discuţiile pe care am avut noi am rezolvat, nu avem nici o responsabilitate, mai mult decât atât, 
în Cartea Funciară nu există nici un înscris sau se chemă notare, a unui proces asupre terenului în 
cauză.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Deci e liber de sarcini, da? 
Mai doreşte cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre, vă rog să votaţi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 abţinere de la vot (Bereczki Kinga) (consilierii Kovács 
István, Szentes Ádám lipsesc din sală) HOTĂRÂREA nr. 12/2010. Punctul nr. 17 a fost scos. 
Urmează: 
 PUNCTUL XVIII. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea însmnelor 
specifice municipiului Sfântu Gheorghe. Domnule primar, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Trebuie să votăm 
proiectul de hotărâre privind aprobarea însemnelor specifice oraşului nostru. Rog pe toată lumea 
să sprijine cu votul lui. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă mulţumesc. Comisiile de 
specialitate, comisia nr. 1 aviz favorabil, comisia nr. 2 aviz favorabil, comisia nr. 4 aviz 
favorabil, comisia nr. 5 aviz favorabil cu următoarele observaţii şi propuneri: anexele nr. 1 şi nr. 
2 nu au denumire în limba română conform H.G. nr. 1206/2001. S-a înscris la cuvânt doamna 
Pârvan, poftiţi.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Dacă înregistram, puteam să pun banda şi 
să spun ceea ce am spus şi atunci când s-a discutat doar stema, acum un an şi jumătate sau cât. 
Privesc aceste însemne şi vă pun întrebarea, care n-aş vrea să rămână retorică, pentru că votul 
meu oricum nu contează, este un singur vot. Eu cetăţean român, de naţionalitate română, locuitor 
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al oraşului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna din România, unde mă regăsesc în aceste însemne? 
Dacă răspundeţi la această întrebare, voi vota de două ori. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Poftiţi domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci doresc să răspund domnului 
Ivan. La ceea ce v-aţi referit dumneavoatră, nu este denumirea ci este pur şi simplu scos din 
calculator, unde scrie: »Látványterv«, care înseamă.....” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Un proiect, un fel de schiţă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Da, deci schiţă. Deci consideraţi că 
nu scrie nimic acolo. Nu este nici o problemă. Deci nu este o denumire oficială lângă care ar 
trebui să scrie şi în limba română. Deci asta vă spun. Deci am înţeles, îmi cer scuze că a rămas 
acolo doar în limba maghiară. Sunt convins că ştiţi atâta în maghiară, încât să înţelegeţi despre ce 
este vorba şi nu aţi crezut despre steag că este altceva. Deci în momentul în care aţi văzut schiţa, 
nu cred că nu v-aţi dat seama că vorbim despre steagul oraşului. În fine. Deci aici într-adevăr, 
când s-a dat print pe calculator, nu s-a uitat că e scris în limba maghiară. Evident, schiţa afost 
făcută de specialişti, deci a venit ideea de acolo şi din această cauză nu am dat denumire şi în 
limba română. 
 Pentru doamna Pârvan, sincer, nu am cum să vă răspund dacă vă regăsiţi sau nu vă 
regăsiţi. Dumneavoastră trebuie să vă căutaţi şi să vă regăsiţi în această stemă şi în acest steag. 
Chiar nu am altceva ce să vă spun.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Dar totuşi cu 25% ar trebui automat să mă 
regăsesc. Nu?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vă rog, vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci stema este oficială. A fost 
adoptată prin Hotărâre de Guvern, deci este oficială. Steagul este pe baza temei, deci nu înţeleg 
care e problema. Trebuia să punem roşu, galben şi albastru pe fond? Deci chiar nu vreau să vă 
jignesc, vorbesc foarte serios.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. (lb.r.) Aş vrea să 
spun în româneşte, dar ar fi mai bine în ungureşte, deci mă iertaţi, doamna Pârvan. 
(lb.m.) Eu cred că problema ridicată este falsă, pentru că în heraldică de fapt se folosesc 
simboluri universale şi nu simboluri naţionate. În anul 1859 stema Principatelor Unite Române, 
precum şi cea de mai târziu, a fost executată de un cetăţean maghiar, Köpeczi Sebestyén József. 
Acest lucru nu are nici o importanţă pentru că este vorba de un lucru de specialitate. Evident că 
se regăsesc simbolurile eterne ale omului: soarele şi luna precum şi zidul este un simbol foarte 
des folosit în heraldică. Deci eu cred că nu trebuie făcută nici un fel de problemă tehică din acest 
lucru. Se bazează pe un sistem comun de simboluri. Aşa şi stema oraşului Sfântu Gheorghe este 
un simbol istoric, care trebuie respectat de oricine din acest oraş, independent de care comunitate 
naţională se consideră că aparţine. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Mai doreşte 
cineva? Atât vreau să vă mai spun înainte de vot că, culorile acestea pe care le vedeţi 
dumneavoastră, în realitate, cele normale, am văzut că sunt mai intense, albastrul ăsta de aici. 
Deci albastrul este luat din stemă, iar albastrul ăsta de aici este un albastru intens. Deci aşa ar 
trebui să arate şi auriu. Deci astea sunt culorile de acolo. Deci eu supun la vot. Domnului Ivan i 
s-a explicat cu limba, deci vă rog să votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pârvan Rodica), 1 abţinere de la vot 
(Ivan Niculae) (consilierii Kovács István, Szentes Ádám lipsesc din sală) HOTĂRÂREA nr. 
13/2010. Ultimul punct este: 
  PUNCTUL XIX. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Cred că este 
important să avem un steag şi mulţumesc pentru sprijin şi iniţiativă. 
 Penultimul punct – pentru că ultimul este »Diverse« – este alegerea preşedintelui de 
şedinţă în luna februarie. Domnul Tankó Imre va conduce şedinţele din luna februarie, iar în 
lipsă, domnul consilier Bálint Iosif.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Aveţi propuneri, modificări? 
Nu. Vă rog să votaţi. 
 Votare secretă: Se votează cu 17 voturi pentru, 1 abţinere de la vot HOTĂRÂREA nr. 
14/2010. 
 
 D I V E R S E 
S-au înscris următorii: domnul Guruianu, domnul Ivan, domnul Gazda, doamna Pârvan şi 
doamna Keresztély. Poftiţi, domnule Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r.) „Mulţumesc frumos. Vreau să 
vă anunţ că ieri a avut loc şedinţa Comisiei de Tineret şi Sport, la care au fost invitaţi 
reprezentanţii echipei de baschet şi în concluzie am decis majoritatea membrilor care au fost 
acolo, ei cereau un parteneriat pentru susţinerea echipei între Consiliul Local al municipiului 
Sfântu Gherghe, Consiliul Judeţean Covasna şi echipa de baschet, pe modelul Festvalului Bienal 
Reflex, parteneriat pe care l-am făcut la sfârşitul anului trecut cu Teatrul »Tamási Áron« pe un 
principiu de cofinanţare şi, solicităm realizarea unui studiu în vederea găsirii soluţiei şi formei 
optime pentru elaborarea unui contract de parteneriat de la departamentul juridic. Astfel am 
ajuns noi la concluztia că ar putea să se mai rezolve din nelămuririle privind finanţarea acestei 
echipe. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE-GHEORGHE: (lb.r.) „Vreau să încep cu o observaţie 
la ceea ce a spus doamna secretar la începutul şedinţei. Termenul de trei zile al afişării procesului 
verbal în art. 42, alin. 7 din legea 215 este de trei zile de la data terminării şedinţei. Vă dau 
Monitorul Oficial, îl am aici în buzunar. În aceeaşi idee, v-aş ruga doamna secretar, ca şi 
hotărârile Consiliului Local cât de repede putem ajunge la ele să luăm la cunoştinţă, pentru că eu 
altfel aş fi vrut de exemplu să fac o cerere de modificare a unei hotărâri pe care am discutat-o în 
23 decembrie şi neavând-o, n-am putut să fac. 
 A doua problemă pe care vreau să o pun este că pe site-ul Primăriei apare o problemă 
care este în hotărârea noastră de impozite şi taxe locale, cea referitoare la beneficierea de scutire 
de la plata impozitului pentru cei care îşi remediază... Domnule primar, n-o ridicam dacă n-ar fi 
venit cineva să întrebe unde şi ce să facă. Poate într-o astfel de situaţie ar fi bine să spunem: 
adresaţi-vă acolo sau duceţi-vă acolo. Eu m-am dus jos la Oficiul de Relaţii Publice, am întrebat 
la cine, ce, iar doamna mi-a explicat. Dar a venit cineva şi m-a întrebat treaba aceasta. 
 Altă problemă pe care vreau să ridic este că accept scuzele domnului primar referitoare la 
greşelile de ortografie la panoul acela din Parc. Este pentru a doua oară, să sperăm că pentru a 
treia oară nu va mai fi nevoie să am motive să ridic această problemă. Şi aşa cum am spus şi mai 
înainte, vreau să spun că există o Hotărâre de Guvern nr. 1206/2001, care reglementează nişte 
norme de folosire a limbii, atât a limbii oficiale, cât şi a limbii minorităţilor. Deci nu putem zice 
că facem după cum ne taie capul, fiecare. Cam asta am avut de spus. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doamna secretar doreşte să 
precizeze ceva.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE: (lb.r.) „Nu vreau să intru în polemică cu domnul 
Ivan, însă totuşi aş vrea să citiţi foarte atent prevederile Legii nr. 215 şi să încercăm să nu 
scoatem din context anumite alineate din articol, ar trebui să privim în ansamblu articolul şi dacă 
sunteţi atent, la alin. 5 spune că: »La începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei anterioare.« Trec la alin. 6: »Procesul verbal şi documentele care au 
fost dezbătute în şedinţă, se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi 
numerotat, semnat şi sigilat şi va fi semnat de preşedinte şi de secretar după aprobarea procesului 
verbal.« Iar la alin. 7 spune că: în termen de trei zile de la terminarea şedinţei, adică însemnând 
de la şedinţa în care se aprobă procesul verbal. După aceea am eu obligaţia să afişez, să aduc la 
cunoştinţă procesul verbal. Dacă ne gândim un pic mai departe, atunci ar fi un non sens şi poate 
aici, într-un fel n-am fost eu atentă în momentul în care până acum am afişat şi am adus la 
cunoştinţă publică pe pagina de internet procesul verbal al şedinţei, de vreme ce acel proces 
verbal încă nu fusese aprobat în cadrul şedinţei Consiliului Local. Asta odată. 
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 A doua oară, totuşi în ceea ce priveşte proiectele de hotărâri, aş vrea să atrag atenţia că 
sunt proiecte. Proictele de hotărâre care sunt acte pregătitoare, hotărârea, cea finală, este după 
aprobarea în şedinţa de Consiliu. Asta însemnând că toate materialele, deci până la urmă suferă 
modificări şi mă refer aici şi la această anexă. Era un document în lucru, care a fost listat. A fost 
o eroare regretabilă, însă nu cred că ar fi fost un impediment ca să se aprobe o hotărâre sau să 
existe o problemă în sensul acesta. Mulţumesc. Cred că e suficient” 
  Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc doamnă. Are 
cuvântul domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. Am cinci teme, voi fi scurt. 
 Una este problema căruţelor. Consiliul a restricţionat circulaţia căruţelor. Acest lucru nu 
s-a întâplat, din păcate circulă peste tot, pe unde le convine. Deci aş ruga foarte frumos şi 
categoric, să se respecte hotărârea Consiliului. 
 Doi: taximetrele. În mod asemănător, a fost o hotărâre a Consiliului. Să dau un singur 
exemplu: într-o seară, vizavi de Berărie, acolo unde sunt trei locuri pentru taxiuri, au fost parcate 
8 taxiuri pe trotuar. Deci nu se putea trece pe trotuar, doar pe drum. Rog să fie urmărit şi 
respectat. 
 A treia: problema denivelărilor pentru dirijarea circulaţiei. În unele localităţi, înainte de a 
sosi iarna, aceste denivelări sunt îndepărtate, se deşurubează, pentru ca să nu fie deteriorate de 
plugurile pentru zăpadă. Deci rog ca iarna viitoare să fie urmărită problema. 
 A patra: parcarea neregulamentară, adică verificarea dacă taxa de parcare a fost plătită. 
Propun în atenţia domnului primar exemplul din Miercurea Ciuc – unde în decembrie au fost 
introduse automatele pentru vânzarea biletelor – ce sever se controlează şi ce brutal şi crâncen 
sunt sancţionaţi cei care nu au cumpărat bilete. Deci ca să fie ordine şi după ce oamenii se 
obişnuiesc, după aceea nu va mai fi nevoie de un aşa numeros personal pentru control. 

Ultimul: plata impozitului, adică reducerea de 10%, ce am hotărât pentru cei care plătesc 
în prima lună. Consider o nedreptate ca termenul pentru posibilitatea platei să fie redus cu 7 zile 
plus zilele de sfârşit de săptămână pentru cei care doresc să plătească cu reducere de 10%. Deci 
cred că în viitor trebuie să fim atenţi, pentru că începerea încasărilor impozitelor a avut o 
întârziere de 7 zile. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doamna Pârvan are 
cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Două probleme punctuale am. Una dintre 
ele este aceea că şi chiar dacă nu suntem noi foarte importanţi, suntem nişte consilieri, lumea 
totuşi vine la noi cu diverse probleme. Chiar mi se pare ciudat că ne acordă aşa o importanţă. 
Aşa cum au venit în primăvară cu problema aceea a grădinilor, acum vin cu altă problemă, 
problema punţii aceea de peste Olt. Oamenii sunt săraci, nu au nici măcar bani pe bilete, că or fi 
în limba română sau limba maghiară, problema este numai banii de bilete. Asta e problema, nu 
pe ce limbă tipărim biletul. Au venit oamenii nu numai de la IMASA, dar şi de la PLASTICO, să 
spună că ar dori din tot sufletul, dacă se poate, să ridicăm această problemă în faţa 
dumneavoastră, să se repare puntea aceea. Am luat legătura cu domnul Maniga de la IMASA, 
pentru că a spus că va tăia puntea aceea pentru că e proprietatea lui, nimeni nu vrea să dea atenţie 
acstei probleme şi atunci va lăsa pe oameni într-adevăr să treacă înot, mă gândesc eu, Oltul. Sau 
să facă un ocol al oraşului, pentru că dacă stai în partea asta, Simeria sau aşa, vă daţi seama cât ai 
până să ajungi până la IMASA. Trebuie să ocoleşti tot oraşul şi asta de două ori pe zi şi cred că 
nu este deloc plăcut. Deasemenea, cei de la IMASA şi domnul Maniga mi-au adus la cunoştinţă 
înţelegerea cu oraşul, dar mie mi s-a părut suma enormă. Am scris-o în litere, nici măcar în cifre 
că mă grăbeam la telefon: 1 miliard 200 milioane pe an. Eu cred că suma aceasta de 1 miliard 
200 milioane dacă este o cifră reală, chiar oamenii aceştia ar avea dreptul să aibă o punte prin 
care să ajungă la locul de muncă şi să nu fie obligaţi să meargă pe jos şi să ocolească tot oraşul. 
Să spunem că ia maşina, bine, dar dacă el nu are cu ce să plătească biletele, ştiţi bine că nu pot 
lua mijlocul de transport în comun, să facă acest lucru. Deci rugămintea oamenilor, care trebuie 
să treacă Oltul ca să ajungă la locul de muncă, este să se formeze o comisie, care să se deplaseze 
la faţa locului pentru evaluarea lucrărilor, care ar duce la reaplicarea acestei punţi şi dacă se 
poate să facă parte din această comisie cineva din domeniul construcţiilor, adică o persoană 
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avizată, care să spună, pentru că eu ca profesor, degeaba mă uit câţi bani ar trebui investiţi. Mă 
duc să văd, dar să fie şi oameni competenţi, care să facă o evaluare la faţa locului. Deci 
rugămintea este, dacă se poate soluţiona această problemă. În momentul actual este un pericol, 
oricând se poate întâmpla un accident şi după aceea o să dăm vina unii pe alţii, de aceea 
rugămintea este domnule primar, dacă se poate, să se ia vre-o măsură în privinţa rezolvării. Nu 
pentru domnul Maniga, că dânsul ştiţi că nu are nevoie să treacă Oltul pe punte, ci pentru 
oamenii aceştia care sunt în imposibilitate de a ajunge la locul de muncă, decât ocolind oraşul 
sau pe această punte. 
 A doua problemă. Eu am început discuţia la unul dintre proiecte. Rugămintea ar fi, ca să 
nu mai prelungim acuma discuţia, dacă se poate să participaţi la prima Comisie Socială, să 
punem la punct unele probleme organizatorice, pentru că eu simt că nu-mi îndeplinesc misiunea 
la această comisie şi dacă fac un lucru inutil, mai bine nu-l mai fac. Am fost două mandate în 
Comisia Economică, acolo am simţit că am o eficienţă oarecare, că măcar aduceam bani pentru 
şcoală, dar acuma nu mai nu mai am nici o eficienţă, vin numai să semnez acele procese verbale. 
Deci sunt unele probleme de pus la punct. Vă rog frumos să veniţi la unele şedinţe. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Deci îl rog pe domnul Ferencz 
Csaba să mă anuţe şi o să particip la şedinţa Comisiei Sociale, nici o problemă. 
 În ceea ce priveşte podul sau podeţul acela, este exclusiv o chestiune de buget. Deci când 
o să discută despre buget, eu am o ofertă, acum nu ştiu exact, 5 sau 15 miliarde, dar e o sumă 
destul de mare, să ştiţi. Deci este o chestiune de buget, dar dacă Consiliul Local consideră că este 
o prioritate şi găsim finanţare, putem să o rezolvăm chiar anul acesta. Nu este o problemă foarte 
mare, doar să fie bani. În ceea ce priveşte acel pod, eu sincer, nu prea cred că se poate repara. 
Deci este a domnului Maniga, evident este o problemă. Trebuie să găsim o soluţie împreună. 
Deci este o chestiune de bani.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vreau să intervin şi eu cu 
treaba asta cu podeţul. Şi eu am fost solicitat de mai mulţi cetăţeni în legătură cu el. E o treabă 
mai veche. Eu am toată documentaţia aici cu mine, cu adrese de Primărie ş.a.m.d. Şi eu zic că 
aşa cum văd eu podeţul, problema e şi a culeelor, deci cele două culee, deci cei doi stâlpi de 
rezistenţă, ca să spun aşa, şi ăia sunt distruşi. Oltul a bătut în culeele acelea şi le-a mişcat efectiv. 
Deci cred ă trebuie gândită o soluţie, nu ştiu dacă se mai poate repara, nu sunt chiar convins de 
treaba asta. Dar materialul se poate recupera de acolo. Problema va fi, chiar dacă vom găsi bani, 
cum s-a spus aici, 5-6 miliarde sau cât va costa, în miliarde vechi bineînţeles. Trebuie văzută 
soluţia tehnică, nu putem lăsa la o parte chiar aşa propunerea. Şi eu sunt de acord cu domnul 
primar. Doamna Keresztély, vă rog.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb.m.) „Mulţumesc. Foarte pe scurt. Prima 
rugăminte. Am primit înştiinţarea pentru întocmirea referatului despre activitate şi ca consilier şi 
ca preşedinte de comisie, pe anul 2009. Deci două referate. Rugămintea mea este să primim un 
tabel centralizator cu numărul şedinţelor Consiliului etc. etc. Fără acestea nu putem întocmi 
referatul. 
 A doua rugăminte se referă la funcţionarea Comisiei Sociale. Şi eu aş dori să spun că 
săptămâna aceasta nimeni nu m-a anunţat, nu m-a invitat, deci nu am ştiut şi din această cauză nu 
am fost prezentă. Trebuie să spun că şi eu simt că nu pot să-mi desfăşor activitatea cu efecienţă 
în cadrul Comisiei. Nu ştiu care este motivul şi nici nu vreau să intru în amănunte, dar ar trebui 
regândită activitatea acestei Comisii. Multe informaţii mi le-a predat doamna doctor Albert 
Ildikó, care a fost preşedintele acestei Comisii timp de 3 mandate. Sunt unele detalii, de care 
până în ziua de astăzi nu ştiu, n-am discutat despre ele, deci cred că trebuie să dezbatem detaliat 
aceste lucruri. 
 A treia problemă este legată de concedieri. Mă bucur că astăzi Consiliul a demonstrat că 
luptăm pentru fiecare om, fiecare cetăţean al oraşului este important pentru noi. Dacă ieri ar fi 
venit mai mulţi colegi la acea întâlnire, putea să afle că din păcate, aplicarea a două legi timp de 
o lună, pune în faţa deciziei Consiliul. În Sfântu Gheorghe trebuie reorganizată reţeaua de 
învăţământ. Aceată reorganizare înseamnă desfiinţarea a 100 de posturi în Sfântu Gheorghe. Nu 
suntem în situaţia fericită, cum a întrebat un coleg: din acele posturi câte sunt ocupate şi câte 
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sunt libere? La noi, în Sfântu Gheorghe, toate cele 100 de posturi care trebuie eliberate, sunt 
ocupate. Deci acest lucru va atinge cel puţin 100 de persoane şi dacă gândim în fragmente, atunci 
pot fi 150 de persoane. Am nopţi nedormite, pentru că aş vrea să rezolvăm în aşa fel problema ca 
să salvăm colegii titulari, pentru că munca lor este foarte importantă şi foarte bună calitativ. Dar 
din păcate când este vorba de fapte economice şi matematica decide hotărârile, atunci cu inima 
strânsă, dar trebuie să se decidă. În acest sens, materialul care l-am prezentat ieri, pun la 
dispoziţia colegilor, rog să-l citiţi, să-l studiaţi, ca atunci când va veni timpul, să decidem, fiecare 
să ştie ce hotărâre trebuie luată. Aceasta nu este o hotărâre populistă, nu este vorba de politică de 
partid ci pur şi simplu de politica din învăţământ. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş dori să mă întorc la primul 
punct de pe Ordinea de zi şi întreb Fracţiunea P.C.M., cum mai departe? Ce să fie? Nu ştiu ce 
trebuie să facă primarul, Ce va fi?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Doreşte cineva să răspundă? 
Nu? Dacă nu mai sunt alte probleme, vă mulţumesc şi dacă a fost mai lungă şedinţa, vă 
mulţumesc pentru răbdare.” 
 
 
 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 extraordinară a Consiliului local din data de 16 martie 2010. 
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