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PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 13 septembrie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, lipsind consilierii Bereczki 
Kinga, Ferencz Csaba, Kovács István. Este prezent delegatul satului Chilieni, d-na Török 
Aurelia. 
 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. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Nagy D. István - „Székely Hirmondó”, Vargyasi 
Levente - „TVR Mureş”, Turoczki Emese – Consiliul Judeţean/ referent de presă, Kovács Zsolt - 
„Sláger Rádio”, Váry O. Péter - „Háromszék”, Bianca Stupu - „Mesagerul de Covasna”, Ana 
Sidon - „Observatorul de Covasna”. 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Bună ziua 
doamnelor şi domnilor. O să vă rog să deschideţi aparatele pentru că aici apar mai mulţi absenţi 
decât avem la aceast moment. Muţumesc. Este o şedinţă extraordinară, sperăm să fie şi foarte 
scurtă, cu două puncte pe ordinea de zi. Permiteţi-mi, înainte să începem, doar să urez mult 
succes elevilor pentru că astăzi e şi prima zi de şcoală şi profesorilor şi în mod deosebit foştilor 
elevi, care sunt aici. Şi doamnei inspector, pentru că tot este colegă cu noi, dorim un an mai bun 
din punct de vedere al învăţământului. Prima dată o să vedem, dacă prezenţa este în ordine. Şi 
atunci o să vă supun la vot ordinea de zi de astăzi cu cele două puncte: Proiectul de Hotărâre 
privind contractul de locaţiune cu Romtelecom şi reducerea de capital social la Urban Locato. 
Domnul Gazda Zoltán s-a înscris la cuvânt, vă rog.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Aş dori să cer cuvântul la Diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.o.): „Bine, 
mulţumesc. Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „La Diverse, şi eu. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumim şi 
noi. Domna Sztakics, la diverse. Şi atunci o să supunem la vot ordinea de zi de astăzi, vă rog. Vă 
rog să votaţi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, lipsind din sală 2 consilieri (Klárik Attila, Nemes Tibor. 
 Mulţumesc. A fost votată. O să dau cuvântul domnului primar pentru a expune primul 
proiect de hotărâre 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de 
locaţiune între S.C. ROMTELECOM S.A. şi Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal 
Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea. Şi eu, la rândul meu, doresc putere de muncă, sănătate, perseverenţă şi 
răbdare celor care lucrează în învăţământ şi spor la învăţătură, elevilor. Primul punct de pe 
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Ordinea de zi, se referă la aprobarea contractului de închiriere între Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Romtelecom. Înainte ca cineva să întrebe de ce a ajuns acest 
Proiect de Hotărâre pe Ordinea de zi a şedinţei extraordinare, vă spun că ne-am dori să începem 
lucrările de renovare la clădirea Romtelecom, cât mai repede. Nu ştiu dacă trebuie să prezint mai 
amănunţit conţinutul contractului, dar dacă doreşte cineva, o să prezint. Cred că toată lumea care 
a fost interesată de acest aspect, a studiat materialul prezentat. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Trebuie să vă 
precizez: comisia numărul 1 a acordat avizul favorabil, iar comisia numărul 5 a propus discuţia 
asupra detaliilor, în plen. Domnul Ivan, vă rog.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O întrebare foarte scurtă. 
Citind acest contract, mi-a rămas mai explicită partea cu asigurarea energiei electrice de către 
locator. Dar aş vrea să întreb, aşa pentru dinainte: partea de energie termică şi de apă le 
furnizează dumnealor şi cum le plătim? Pentru că aici începe: punem un contor, facem sub ăsta, 
cu termenul, banii, preţul şi mai ştiu eu ce. Cum o să facem cu energia termică, pentru că e o 
clădire rece, numai beton e acolo. E o clădire rece şi... asta.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Din câte ştiu eu, în proiect există o 
parte care se referă la energia termică care se face, deci, practic tot sistemul de încălzire se face 
nou, cel vechi fiind neutilizabil şi de aceea trebuie să vorbim despre subcontoare, pentru că un 
mic spaţiu rămâne pentru Romtelecom şi nu va fi dat în chirie. Din această cauză practic, cu 
toate că 97% din clădire este dat spre închiriere, există acel de spaţiu care rămâne pentru ei, unde 
ei au nu ştiu ce sisteme de siguranţă, de securitate şi aşa mai departe, care nu poate fi închiriat şi 
din cauza asta se merge pe subcontoare. Dar aceste chestiuni tehnice au fost discutate în cadrul 
aparatului propriu şi toată lumea a spus, că este în regulă aşa. Deci, nu înţeleg care este 
întrebarea dumneavoastră, din punct de vedere practic.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Da! Dacă îmi permiteţi. 
Contractul, după cum vedeţi e făcut de cineva care a lucrat cu asemenea lucruri. Deci, ceea ce 
mi-a sărit în ochi este faptul că, la energie electrică vorbeşte de punct cu punct, fiecare pas şi 
fiecare literă să nu găsească nimic împotrivă, dar despre energia termică nu mai scrie. Adică eu 
vreau să spun că, eventual, dacă am fi găsit „...energia termică va fi furnizată prin centrală 
proprie, la preţul giga caloriei...” de atât şi atât, pe care noi o plătim sau nu o plătim, sau cum şi 
ce facem acolo. Asta am vrut să întreb, pentru că şi aia va trebui plătită şi tot noi vom plăti, 
probabil pe nişte contoare, pe ceva... deci partea asta tehnică, dar tot noi va trebui să plătim, 
despre ea nu văd scrisă aici. De asta am întrebat.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Da, pentru că este logic să fie aşa,  
practic ei consumă energie electrică destul de mult în acel spaţiu unde au anumite sisteme şi din 
această cauză ei nu vorbesc despre consum de apă, despre canalizare, despre consum de energie 
termică pentru că nu este o chestiune care să-i privească. Deci, aceste cheltuieli nu trebuie 
contractate de Romtelecom şi după aceea facturate de către noi, ci aici putem să încheiem 
contractele direct cu furnizorii de apă, de canalizare, de energie termică. Înţelegeţi ?”       
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O ultimă întrebare. Uitându-
mă la preţurile de chirie, care vor fi. La omul sărac ştiţi cum e, că banul are valoare diferită în 
funcţie de grămada din care face parte. Eu personal mă consider un om mai sărac şi văd aici, că 
avem de plătit o chirie destul de mare, care dacă o însumăm pe 12 luni, cât are omul şi pe 10 ani, 
ajungem la vreo 44, 45 de miliarde. Oare n-ar fi mai convenabil dacă am cumpăra această 
clădire?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Binenţeles, noi dorim să cumpărăm 
această clădire, am şi făcut oferte în acest sens şi în acest contract, tocmai din această  cauză 
apare dreptul de preemţiune către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru că, în cazul în 
care Deutche Telecom va decide că ar fi de acord cu vânzarea clădirii, noi am fi dispuşi să 
cumpărăm această clădire. Oricum, în acest moment, valoarea de impozit al clădirii se ridică 
undeva la aproape 700 de mii de euro cu o investiţie de 600.000 vorbim despre o clădire, care 
chiar şi scriptic se ridică la undeva de 1,3, 1,4 milioane de euro. Deci, în acest moment ei plătesc 
impozit pe o sumă de aproximativ 700.000 de euro. Trebuie să spun acest lucru: iniţial în acordul 
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pe care l-am semnat, era specificat că diferenţa de impozit din cauza investiţiei este plătită de 
către noi, însă, până la urmă, am ajuns la un compromis prin care era vorba de o sumă de 600 de 
euro/lună. Deci, practic ei vor plăti toată suma, deci, ne vor plăti anual aproximativ 14, 15 mii de 
euro impozit pe această clădire şi noi din cauza asta am mărit chiria cu 400 de euro, dar practic, 
vorbim despre o sumă mult mai mare. Deci, ei pentru această clădire, ne vor plăti practic o sumă 
destul de frumuşică, de bani, ca şi impozit pe clădire.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Dacă nu mai 
sunt alte păreri, o să vă rog să votăm primul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 270/2010. 
 Proiectul de Hotărâre numărul 1 a fost adoptat. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii 
capitalului social al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L., Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Urban Locato, 
nu-i aşa, este în reorganizare, atât în ceea ce priveşte activitatea, cât şi patrimoniul. Conform 
documentaţiei, imobilul din strada Fabricii, încă mai este în proprietatea Urban Locato. Am 
putea fructifica mult mai bine acest imobil, dacă l-am folosi pentru un proiect din fonduri 
europene, dar, pentru asta, trebuie să micşorăm, în continuare, capitalul social al acestei societăţi 
şi să trecem acest imobil, care se află în strada Fabricii, la Consiliului Local. Deci, despre asta 
este vorba în acest proiect de hotărâre, vă rog să vă spuneţi părerea şi să-l susţineţi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc şi 
eu pentru expunere. O să vă spun că în comisia numărul 1 există avizul favorabil, comisia 
numărul 5 a propus amânarea pentru a clarifica incidenţa articolului 6 din Hotărârea Consiliului 
Local 171/2009. Îi dau cuvântul domnului Ivan pentru a explica.”  
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Este vorba 
despre a hotărâre a Consiliului Local, a noastră, în mandatul nostru, prin care am numit 
mandatari ai Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe; ca reprezentanţi ai Adunării 
Generale a Asociaţiilor, a S.C URBAN LOCATO S.R.L. În această hotărâre, la articolul 6, zice 
aşa: „perioada de valabilitate a prezentului contract, mandatarul fără existenţa unui mandat 
special, îndeplineşte următoarele atribuţii ala Adunării Generale a Asociţiilor”: litera e) „decide 
atât majorarea cât şi reducerea capitalului social.” Domnelor şi domnilor vă atrag atenţia asupra 
titlului hotărârii pe care o avem de luat astăzi, care se cheamă reducerea capitalului social. Deci,  
se transferă consiliului o activitate pe care trebuia să o facă aceşti mandatari în cadrul SC. 
URBAN LOCATO S.R.L. Ce vreau să vă spun? Este totuşi de neacceptat modul cum mandanţii 
aceştia printre care şi eu, ne facem treaba. Dacă odată am fost numiţi, ca reprezentanţi, ca 
mandatori în aceste unităţi, noi n-am fost chemaţi acolo niciodată. Spunea cineva, că să ne 
adunăm noi, să mergem peste cei de acolo. Nu este corect. Nu este corect, ca o doua oară, că a 
mai fost odată cu reducerea acestui capital social, când am ridicat aceste probleme, şi nu este 
corect, ca cel care conduce această unitate şi care este în relaţii cu consiliul, cu acţionarul unic, 
ca să spunem aşa, să nu treacă prin acastă etapă a mandatarilor. Vă atrag atenţia pentru că astfel 
de mandatari sunt şi la celelalte unităţi care le avem: Multitrans, şi care mai sunt, zice aşa 
articolul 9 aceleaşi hotărâre, votată de noi: „mandatarii, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sunt 
obligaţi să prezinte semestrial,  Consiliului Local, o informare în legătură cu activitatea 
desfăşurată. Au trecut imediat două semestre şi noi n-am făcut nici măcar o astfel de informare. 
Părerea mea este, că dacă ne respectăm pe noi şi vrem să fie bine, să respectăm ceea ce tot noi 
am hotărât şi să luăm măsurile în limita competenţelor  şi atribuţiilor date. Deci, eu personal voi 
vota împotriva acestui proiect de lege, acestui Proiect de Hotărâre a Consiliului Local, pentru 
faptul că, aceşti mandatari, care sunt acolo la Urban  Locato 5, 6 oameni, cât suntem, 5 oameni, 
nu am fost întrebaţi niciodată, nimic, despre mersul acestui agent economic, sau societăţii 
comerciale. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc şi 
eu. Domnul primar, vă rog.” 
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 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, eu consider domnule Ivan, că 
suntem totuşi într-o mică eroare, deoarece nu cred că există cineva mai abilitat, să ia o decizie cu 
privire la soarta unei societăţi decât proprietarii. Iar în cazul Urban Locato Primăria Municipiului 
Sfântu Gheorghe este unic acţionar, deci, practic, acest consiliu este abilitat peste orice alt 
consiliu, comitet, orice ar fi, să ia aceste decizii. Practic, este vorba despre plenul Consiliului 
Local, care, dacă ia o decizie, atunci este peste orice altă decizie. Dumneavoastră puteţi să 
propuneţi orice în acea comisie, dacă în acest Consiliu se votează contrariul, oricum decizia este 
a Consiliului. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc.  
Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Vroiam să clarific problema cu 
mandatarii, adică poate că e adecentă problema. Vreau să spun că,  convocarea s-a făcut. De 
exemplu, la TEGA de fiecare dată, e aici şi colegul, primim materiale, participăm şi la şedinţa, 
ne facem treaba bine şi în informarea care s-a făcut, semestrială, a apărut din partea lui TEGA şi 
ceea ce noi am făcut acolo, la TEGA. Deci, cred că se poate face treaba asta. Iar în legătură  cu 
faptul că noi hotărâm astăzi reducerea capitalului social e treaba noastră, pentru că Consiliul 
Local este unic proprietar, deci, poate să decidă, chiar dacă acolo jos nu s-a decis nimic. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): Mulţumesc şi eu. 
Şi eu pot să confirm acelaşi lucru în ceea ce priveşte Multitrans-ul, dar domnul Ivan, vă rog.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Aş vrea să facem unele 
precizări. Domnul primar spunea că unicul proprietar este Primăria. Nu! Este Consiliul Local, al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Deci, să facem o precizare, că este importantă. În al doilea rând, 
ştiu principiul, că cine poate mai mult poate şi mai puţin, dar de ce să sărim ceea ce am făcut 
noi? Ca noi am hotărât, puteam să nu hotărâm şi atunci hotăream totul despre Multitrans, despre 
TEGA, despre Urban Locato, hotăream aici în plenul consiliului. Atunci de ce am mai făcut 
acest mandatat, de ce am mai plimbat aceste treburi şi aceşti oameni? De ce sare administratorul 
de la Urban Locato peste aceşti mandatari, cu care se poate consulta, se poate discuta, se pot da 
idei, că scrie aici: planuri de afaceri, veniturile şi cheltuielile, mai multe, care sunt date în 
competenţa acestor mandatari. Ori, dacă suntem aşa, degeaba, atunci să fie degeaba şi să-i 
desfiinţăm. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Evident, sunt şi argumente pentru 
desfiinţare, dar nu discutăm acest lucru în acest moment, ci eu cred că toţi cei care sunt 
mandatari, sunt şi în acest moment la această masă. Deci, încă odată vă spun: nu văd care e 
problema. Sunt mandatarii la această masă, sunt şi consilierii la acastă masă, sunt şi consilierii 
locali şi practic forul care decide este Consiliul Local. Nu înţeleg problema dumneavoastră.” 
Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul 
consilier Kató Béla.”  
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul Ivan, această invitaţie noi 
am primit vineri, sau mi se pare că joi, nu ştiu în ce zi, dar vineri dimineaţa a fost deschis. Dacă 
mandatarii respectivi vroiau să se informeze, atunci vineri, sau până la ora 12, luni, puteau să se 
informeze ce se întâmplă la Urban Locato. Al doilea lucru, cum a spus şi domnul primar: 
mandatarii sunt consilieri, deci consilierii au văzut acest material vineri, luni s-au putut consulta 
şi au putut să ia o decizie normală. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mi se pare totuşi, puţin 
forţată treaba asta, să facem convocarea Consiliului Local vineri la prânz, pentru luni la prânz. 
Este un timp destul de scurt, e drept că legea permite, includem între ele şi cele două zile de 
weekend şi în sfârşit fiecare să-l interpreteze cum vrea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Dacă nu mai sunt alte păreri supunem la vot Proiectul de Hotărâre numărul 2. Vă rog.” 
  Se votează cu 13 voturi pentru şi 5 voturi abţinere (Gazda Zoltán, Ivan Niculae – 
Gheorghe, Nemes Tibor, Pethő István, Takó Imre)HOTĂRÂREA NUMĂRUL 271/2010. 
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 Proiectul de hotărâre a trecut.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Nu a trecut, trebuie două 
treimi.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Nu trebuie două treimi. Am clarificat 
problema aceasta data trecută. Din nou, dacă doriţi, subliniez odată pentru totdeauna: nu este 
vorba de înstrăinarea din patrimoniul Municipiului. Ne referim la articolul şi scrie aici, 207 din 
Legea nr. 31, coroborat cu Legea 215: este necesar numai jumătate plus unu din numărul 
consilierilor în funcţie. Mulţumesc.” 
 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi:  DIVERSE 
 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc şi 
eu. Pentru Diverse, domnul Gazda, scuzaţi-mă, domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Aş avea o rugăminte, o întrebare, 
de fapt, şi după aceea, o propunere. Şedinţa ordinară a acestei luni ar trebui să fie în data de 30 
septembrie. În data de 30 septembrie, eu voi fi la Budapesta, la o întâlnire oficială. Întrebarea 
mea este, dacă sunteţi de acord să amânăm şedinţa ordinară a lunii septembrie până la 7 
octombrie, sau, dacă nu, eventual puteţi să o ţineţi fără ca eu să fiu prezent. Dar, spun de pe-
acum, nu voi putea participa la şedinţa ordinară a Consiliului Local, dacă aceasta va fi întrunită 
în data de 30 septembrie. Eu aş dori să particip. Rugămintea mea este să votaţi dacă se poate ţine 
şedinţa ordinară în data de 7 octombrie. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Să ne expunem 
cumva părearea, dacă această şedinţă poate fi în octombrie, cum a rugat domnul primar.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Eu aş vrea, totuşi, înainte, să 
consult un pic legea, să vedem, că zice: „consiliul se întruneşte lunar în şedinţe ordinare”, ori 
dacă sărim această întrunire ordinară, care ar fi problema?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Haideţi să o 
ascultăm pe doamna Kulcsár, să ne lămurească acest subiect.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Dacă nu vă întruniţi într-o bună nu este 
nici o problemă. Luna aceasta, oricum s-a întrunit Consiliul Local, într-o şedinţă extraordinară. 
S-au mai întâmplat situaţii de genul acesta, ca şedinţa ordinară din luna septembrie nu se va mai 
ţine, urmează ca şedinţa ordinară din luna octombrie să se ţină la începutul primei săptămâni din 
lună. Însă nu este nici un impediment legal şi nici consecinţe, în măsura în care peste o 
săptămână deja se va ţine o şedinţă ordinară.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Dacă domnul 
primar a propus, totuşi să votăm cine este pentru octombrie?” 
  Se votează cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Ivan Niculae Gheorghe) şi 3 voturi 
abţinere (Bálint Iosif, Fazakas Mihail, Sztakics Éva Judit). 
 A trecut această propunere. Domnul Bálint” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Era în legătură cu acest vot, nu mai are 
rost. Eu am vrut să propun să vedem o altă dată. Dacă data de 30 septembrie nu este 
corespunzător, poate pe 25, 28, era corespunzător şi atunci nu mai era problemă, dar aşa am 
rămas.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Propunerea a 
fost făcută pentru octombrie, pentru că erau nişte materiale mari, care solicită timp îndelungat şi 
nu s-ar fi făcut înainte. Vă rog, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să ridic următoarea 
problemă, Consiliului: Hotărârea Guvernamentală a limitat cantitatea de combustibil consumată 
de un autoturism, la 125 l/lună. Din păcate, alte soluţii nu avem, iar în cazul delegaţiilor cu 
oraşele înfrăţite, trebuie să acoperim cheltuielile cu combustibilul, din taxa zilnică. Cel puţin, 
anul acesta, până când legea este în vigoare, căci altă soluţie nu văd. Asta înseamnă că o parte 
din taxa zilnică, se va aloca pentru combustibil. Mulţumesc frumos.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc 
frumos, domnul Gazda era primul, la Diverse.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc cuvântul. Am o întrebare, ori 
către domnul primar, ori către doamna viceprimar Sztakics. Nu ştiu cui să o adresez. Am fost 
căutat de profesori de la Grupul Şcolar Puskás Tivadar, aceştia spunând că nu au primit banii 
pentru navetă. Direcţiunea le-a zis că nu au fost viraţi banii pentru acest articol, de către 
Consiliul Local. Este datoria mea să întreb. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Nu pot să vă spun exact ce s-a 
virat şi ce nu s-a virat, însă, aşa la repezeală, eu nu pot să vă dau un răspuns. Ceea ce pot să spun 
este că, şcoala îşi împarte bugetul aşa cum crede ea de cuvinţă.Mai sunt momente când şcoala 
face plăţile conform priorităţilor. Deci, un răspuns 100% exact nu pot să vă dau, acum, însă, 
şcoala are autonomie totală în luarea acestor decizii şi în priopitizarea cheltuielilor din buget. La 
alte şcoli, e posibil ca asta să fi fost o prioritate. Este problema internă a şcolii, luarea unor astfel 
de decizii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Domnule Ivan, vă rog.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Am să încept şi 
eu cu liceul Puskás Tivadar, de fapt Grupul Şcolar Puskás Tivadar. Am fost astăzi, am 
reprezentat Consiliul şi în numele Primăriei am reprezentat aceşti oameni, care suntem aici, la 
deschiderea anului şcolar de la Grupul Şcolar Puskás Tivadar. Mi s-a părut că este ordine, că este 
frumos, că există o atmosferă şi o dorinţă de lucru. Ceea ce doresc să ridic, una din problemele, 
care mi s-au părut de bun simţ şi putem şi noi discuta, deşi poate nu avem atribuţii şi posibilităţi 
chair foarte mari, era aceea de a relaţiona între şcoli, între sistemul de învăţământ şi diferiţi 
agenţi economici, chair şi investitori  sau pe plan local,  pentru a absorbi absolvenţii acestor şcoli 
cu profil tehnic. Şi ştiu eu, dacă nu există ceva posibilităţi, ceva legături între, ca noi să sprijinim 
prin mediu de afaceri, prin asociaţiile ASIMCOV sau alţii, care să stimulăm aceste legături şi 
cum spuneam, încă odată: posibilitatea de a absorbi absolvenţii şcolilor noastre.O altă problemă 
pe care vreau să o ridic este rugămintea către serviciul de specialitate, ca hotărârile, sau procesele 
verbale ale hotărârilor, iertaţi-mă, revin. Deci procesul verbal al şedinţelor Consiliului Local să 
fie cât mai operativ puse. Sunt deja trei luni de când nu avem nici o astfel de hotărâre afişată şi 
trebuie să vă aduc aminte că au fost săptămâni când într-o săptămână am avut trei astfel de 
şedinţe. Şi îmi pare rău că nu o să avem şedinţa de sfârşitul lunii septembrie, pentru că atunci aş 
fi vrut să fac o aniversare, se împlineşte un an de când am depus un proiect de hotărâre pentru 
ceva privind curăţenia oraşului şi nici în ziua de astăzi nu-l avem. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „O să o las pe 
doamna Sztakics să spună, pentru că dânsa era înregistrată. Mai sunt încă 3 domni după aceea. 
Vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Fiind vorba de Grupul Şcolar 
Puskás Tivadar, mi-am adus aminte ceea ce mi-ai zis şi, într-adevăr, astă primăvară a curs apa 
prin acoperiş, dar cum s-a topit zăpada, s-au şi apucat de rezolvarea problemei. Acestea sunt 
informaţiile pe care le-am primit de la faţa locului. Motivul pentru care am dorit să iau cuvântul 
este că, în perioada 24 – 26 septembrie vor avea loc, la Királyhelmec, Zilele oraşului şi aşteptăm 
doritori pentru a forma o delegaţie. Vă rog frumos, cine doreşte să meargă la Királyhelmec, într-
o zi, două, să se prezinte la noi la birou, la Irénke. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN- DORU (lb.r.): „Domnul 
Fazakas, vă rog.” 
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 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Domnule Ivan, în legătură cu 
întrebarea pe care aţi pus-o, am mai spus acest lucru şi doamnei Inspector Şcolar Şef, Keresztély 
Irma. Firma Valkes, care lucrează şi în domeniul auto, şi care are diplome acreditate pentru 
calificare, de la Biden, Bosch, Nokia, au venit cu propunerea să facă aceste training-uri la oricare 
şcoală industrială. În cursul anului, elevii sunt primiţi, în grupuri, la practică. Asta se leagă şi de 
faptul că, după absolvirea liceului, aceşti elevi ar fi primii care ar fi angajaţi, pentru că nu ar mai 
trebui să investească în pregătirea altor oameni, aceşti elevii participând deja la pregătire. Deci, 
posibilităţi din partea societăţii Valkes, sunt.Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc 
domnule Fazakas. Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Mulţumesc. În legătură cu deplasările şi 
eu sunt de acord, că ştiu, cunosc Hotărârea de Guvern. Cred că putem rezolva problema, mai ales 
dacă mergem fără şofer, pentru că atunci putem merge 4 inşi, dacă la 4 inşi punem 15 euro, sau 
20 de euro pentru benzină deja avem 80 de euro, deci, putem asigura întreaga cantitate de 
carburant, care este necesară pentru deplasarea aceasta. Vreau să vă informez şi eu că azi am fost 
din partea Consiliului Local la Grupul Şcolar Brâncuşi. S-au desfăşurat în condiţii normale, au 
făcut şi lucrări. Au acoperit partea de ateliere, s-a reparat acoperişul, urmează să fie şi pe partea 
unde este cantina, şi acolo mai trebuie ceva reparat. Şi binenţeles, că dânşii au ridicat din nou 
problema acelei săli de sport. Eu am spus, că o să ridic aici problema. Dar mă gândesc, că în anii 
viitori, că anul acesta nu se poate discuta această problemă, dar probabil în 2011, 2012, să putem 
într-adevăr să-i ajutăm cu această chestiune, care este într-adevăr arzătoare. La ora actuală fac 
dânşii sport, iarna, într-o sală de clasă. Deci, impropriu, totalmente. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc şi 
eu. Probabil că fiecare dintre noi am fost astăzi la una dintre şcoli, la deschidere. O să dau 
cuvântul doamnei inspector Keresztély.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.r.): „Eu aş dori să vorbesc despre 
problema ridicată de domnul consilier Ivan. Având în vedere că avem şi un director de Grup 
Şcolar în rândul nostru, cred că nu este cazul să intru în detaliu, dar totuşi, ţinând cont de faptul 
că problema practicii productive a fost ridicată de mai multe ori în acest cadru, aş dori să fac 
nişte precizări pentru viitor. Şi anume: fiecare grup şcolar are o reală autonomie de a încheia 
contracte de parteneriat pentru efectuarea practicii productive cu elevii. Grupul Şcolar Puskás 
Tivadar are nişte relaţii de parteneriat cu IMM-uri, în acest sens, din municipiul Sfântu 
Gheorghe, la ei în procent de 80% practica productivă se desfăşoară începând din anul 2, la 
aceste IMM-uri. Este şcoala unde, după primele luni de absolvire a liceului, în procent de 45% 
copiii obţin loc de muncă, deci, în piaţa muncii este extraordinar de bună. Evident, domnul 
director Ujfalvi se gândeşte la viitor. Şi eu m-am gândit la viitor, pentru că în acest an şcolar,  
actualii elevi de clasa a 10-a, de la liceele tehnologice, ca să se prezinte la examenul de 
Certificare a Competenţelor Profesionale în vederea obţinerii unui certificat la nivel european, 
care să fie valabilă în piaţa muncii, trebuie să parcurgă după absolvirea clasei a 10-a o practică 
productivă de 720 de ore. La ce ne-am gândit? Înfiinţăm în judeţul Covasna,  în funcţie de baza 
materială şi de de cadrele didactice pe care le avem, centre de practică productivă pentru aceşti 
tineri, pentru a le crea accesul la obţinerea acestui certificat european. Şi una dintre şcolile unde 
dorim acest lucru să se realizeze pe domeniile de ocupaţie profesională pe care directorii o vor 
solicita este tocmai Grupul Şcolar Puskás Tivadar. Deci, avem în perspectivă o posibilitate de a 
face o dezvoltare şi pe aceasta. În plus, să nu uităm faptul că majoritatea grupurilor şcolare atât 
din municipiul Sfântu Gheorghe, cât şi din judeţ, au acreditare pentru formarea profesională a 
adulţilor. Este o posibilitate ca pe formarea iniţială să construiască o formare profesională 
continuă pentru adulţi şi veniturile, brusc, a grupurilor şcolare, vor creşte. Totul depinde de 
creativitatea, iniţiativa şi dorinţa de a lucra a echipei manageriale şi a oamenilor angajaţi în 
unitatea respectivă. Eu cred că atât va ajunge ca şi informaţie. Evident, nu cred că este cazul, ca 
noi să fim intermediarii, care vor duce la încheierea unor contracte de parteneriat între grupurile 
şcolare şi IMM-uri, având în vedere, că directorii au această atribuţie şi sarcină şi este libertatea 
lor de a opta şi de a alege. Mulţumesc.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumec. 
Domnul primar, în încheiere.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Vreau, în încheiere, 
să răspund domnul Şerban, în ceea ce priveşte sălile de sport. După cum ştiţi, programul la nivel 
naţional a fost oprit, deci, nu prea avem despre ce discuta, în acest moment. Şi sper că domnul 
Ivan este mulţumit de calculatorul din camera 26 şi de soft-ul pe care l-a primit, că nu am primit 
nici un feed-back şi din această cauza asta vreau să-l întreb dacă acum este în regulă.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.):  „Da! Pot să vă spun, e foarte 
simplu. L-am asistat pe domnul Balogh când îl instala. Dacă o întrebaţi pe doamna, atunci ştiaţi 
că m-am interesat de parola care este şi care merge şi îmi place. E greu, că într-adevăr trebuie să 
venim aici şi trebuie să venim în cadrul programului, dar oricum ne putem ajuta mai mult decât 
să deranjăm pe unul sau pe altul şi este foarte important, că legile trebuie repectate, indiferent 
cum sunt. Ca să fiu bine înţeles. Eu n-am cerut ca noi să intermediem contractele acestea de 
practică sau de ceva, ci pur şi simplu, dacă putem cumva să-i sprijinim” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc 
domnule Ivan. O să vă anunţ doar de încheiere, că diseară la ora 8 va exista o dezbatere despre 
finanţarea în cultură, la Centrul de Cultură din Arcuş, cu participarea invitaţilor de la Şcoala de 
Toamnă Seri Albastre, sau doamna Felicia Filip, directorul de la opera din Braşov, Cristian 
Mihăilescu, la care înţeleg că ajunge şi domnul primar. Vă mulţumesc, o zi bună vă doresc, 
numai bine.” 
 
 
 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 adoptat în 
cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 28 octombrie 2010. 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR, 
                        Guruianu Mădălin Doru                                                            Kulcsár Tünde 


