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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi, 14 octombrie 2010 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, lipsind consilierii Kovács István 
Pethő István, Szentes Ádám. Este prezent delegatul satului Chilieni d-na Török Aurelia, precum 
şi delegatul satului Coşeni, dl. Rápolti István. 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate 
cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 2607/07.10.2010. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Nagy D. István - „Székely Hirmondó”, Turoczki 
Emese – Consiliul Judeţean/ referent de presă, Váry O. Péter - „Háromszék”. 

Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb. m.): „Bună ziua. Ca şi cel mai învârstă consilier, dar 
nu neapărat cel mai matur, salut, cu această ocazie, doamnele consilier, domnii consilieri, pe 
domnul primar, toţi membrii consiliului care sunt prezenţi. Suntem în luna octombrie, la mijlocul 
toamnei, acum se taie varza, şi se spune că,  cad capete, dar nu vă fie teamă, că aici nu o să cadă 
capete, ci este vorba despre un lucru mărunt, în afara ordinii de zi, şi anume: vă spun că nu avem 
preşedinte de şedinţă.în luna octombrie.Ţinând cont de faptul că domnul consilier Kató Béla a 
condus deja o şedinţă, în luna aceasta, propunerea mea este ca tot el să fie preşedinte de şedinţă 
la şedinţele acestei luni, iar domnul consilier Ivan, domnul inginer să fie în luna noiembrie. Deci, 
propunerea mea pe care vă rog să o şi votaţi, este ca în luna octombrie, preşedinte de şedinţă să 
fie domnul consilier Kató Béla, iar în lipsa lui, domnul consilier Ivan Niculae Gheorghe. Vă rog 
să vă cuplaţi aparatele şi să votăm. Este un vot deschis.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat, lipsind din sală (Bereczki Kinga, 
Ferencz Csaba, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 281/2010. 
 Consiliul a hotărât. Îl rog pe domnul consilier Kató Béla să-şi ocupe locul.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc pentru încredere şi 
având în vedere că avem în faţă o ordine de zi destul de lungă, propun să ne apucăm de treabă. 
Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aş ruga Consiliul să votăm procesele verbale ale 
şedinţelor din 30 iunie, 12, 19 şi 29 iulie, evident rând pe rând. Vă rog, atunci să votăm în 
legătură cu Procesul Verbal al şedinţei din data de 30 iunie. Vă rog să opriţi procesul de votare, 
nu am fost destul de atent şi nu am observat că domnul Ivan s-a prezentat la luarea cuvântului. 
Mă scuzaţi, domnul Ivan. Poftiţi.” 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Mulţumesc. Nu ştiu de ce, 
dar simt, parcă trebuie să spun că trebuie să aprobăm ordinea de zi, asta e una. Şi a doua, vreau 
să citez din procesul verbal încheiat în 30 iunie 2010, deci ceea ce supunem la vot. Domnul 
primarAntal Árpád: „răspund la prima parte a interpelării dumneavoastră.”şi zice, aici, aşa: „am 
o veste bună: o să facem porţiunea respectivă”, e vorba de nişte străzi, „şi nu pentru că 

 

 

 

 

 



 

dumneavoastră sau domnul Pethő”, se răspunde doamnei Pârvan, „staţi acolo. La fel cum nici 
strada Izvorului nu este acum reparată că domnul Bálint stă acolo.”. De ce am făcut această 
intervenţie? Pentru că m-am simţit jignit, ca atunci când, în 26 august, când am făcut o propunere 
pentru remedierea parcării din strada Oltului, mi s-a spus că este neserioasă şi chiar imorală. Eu 
consider că nu este nici neserioasă, nici imorală, după cum nici propunerile pe care le facem 
astăzi, pentru anumite străzi, unde locuiesc anumite persoane, nu le consider, nici pe acelea, nici 
imorale, nici neserioase. Vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „vă mulţumesc, domnul Ivan, dar 
nu ştiu dacă asta era chiar înainte de votare. Dumneavoastră, dacă aţi considerat, v-am dat 
cuvântul, dar să ştiţi că asta puteaţi să le spuneţi la Diverse. Mulţumesc frumos. La Diverse, dacă 
doriţi, atunci o să vă înscrieţi şi spuneţi încă o dată. Mulţumesc frumos. (lb. m.): Supun la vot 
Procesul Verbal din data de 30 iunie. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, unanimitate. 
 Mulţumesc frumos. S-a aprobat. Vă rog să votăm în legătură cu Procesul Verbal din data 
de 12 iulie 2010. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulţumesc frumos. S-a aprobat. Procesul Verbal din data de 19 iulie 2010. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulţumesc frumos. Şi acum, vă rog să votăm în legătură cu Procesul Verbal din data de 
29 iulie 2010. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulţumesc frumos. În legătură cu ordinea de zi, are cineva comentarii,observaţii, 
adăugări? Domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
revoc de pe ordinea de zi punctele 18, 19, 20 şi 21, deoarece nu am reuşit să pregătim toate 
materialele. Mulţumesc. O să convocăm, săptămâna viitoare, joi, o şedinţă extraordinară pentru a 
putea discuta aceste puncte de pe ordinea de zi. Acestea sunt foarte importante, necesare pentru 
proiecte cu fonduri europene, dar nu am reuşit să pregătim toată documentaţia pentru azi. 
Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
Guruianu.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb. ro.): „La Diverse, vă rog.” 
Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Da! Takó Imre.” 
Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb. m.): „La diverse.” 
Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „O secundă. Prima oară am 

întrebat dacă are cineva, ceva de adăugat în legătură cu ordinea de zi. Sztakics Éva.” 
Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să revoc punctul 38 

de pe ordinea de zi, pentru a mai putea lucra la acest proiect de hotărâre, deci o să cer amânare.” 
Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mai sunt observaţii în legătură cu 

ordinea de zi? Pentru că nu sunt, excluzând punctele 18, 19, 20, 21 şi 38, vă rog să votăm 
ordinea de zi. La Diverse, s-au prezentat Takó Imre, Guruianu Mădălin, Altcineva? Ferencz 
Csaba, Domnul Ivan, doamna Pârvan. Mai doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? Atunci, vă 
rog să votăm ordinea de zi.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Am acceptat ordinea de zi. Îl rugăm pe domnul director Hadnagy să prezinte punctul 1 de 
pe ordinea de zi.PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: RAPORT de activitate al Direcţiei Poliţia 
Comunitară Sfântu Gheorghe. Prezintă: Hadnagy István, director executiv. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 Domnul director executiv HADNAGY ISTVÁN (lb. m.): „Bună ziua. Acest material, 
din câte ştiu, a fost trimis tuturor consilierilor. Domnule preşedinte vă rog frumos să decideţi 
dacă trebuie să citesc materialul sau dacă stimaţii consilieri au întrebări...”  
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb. m.): „Eu nu ştiu, cred că toată lumea a 
citit materialul şi l-a studiat. Dacă, eventual, are cineva întrebări, îl rog pe domnul director să  
răspundă la acestea. Nu ştiu dacă consilierii acceptă această metodă. Consider că toată lumea  
este de acord, nu? Cine are întrebări? Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Da! Sunt câteva probleme, 
cred că una e de formă. În tabelul prezentat sunt trecute opt procese verbale cu avertisment şi 
sunt date în debit. Nu ştiu, cred că este o greşeală. Şi dacă e greşeală, atunci, probabil, pe 
capitolul următor, pe rândul următor, trebuia să fie scris: Procesul verbal cu avertisment nu are 
rost să meargă în debit, dat în executare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Domnule director care este 
părerea dumneavoastră?” 
 Domnul director executiv HADNAGY ISTVÁN (lb. m.): „Cred că s-a făcut o greşeală.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb. m.): „Atunci vă rog frumos să 
corectaţi. Bine. Urmează domnul Fazakas Mihail” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL (lb. m.): „Eu apreciez activitatea Poliţiei 
Comunitare, avem nevoie de ei, munca prestată de ea e grea, pentru a fi ordine la noi în oraş şi 
pentru a-i determina pe oameni să păstreze ordinea şi disciplina nu este o muncă uşoară. Eu am 
numai o observaţie de făcut, pentru a putea îmbunătăţi munca lor. De foarte multe ori am 
observat că sâmbătă în cursul zilei, în faţă la IGO, în faţă la terenurile de tenis sunt de trei ori 
mai multe taxiuri parcate decât numărul permis. De multe ori, cei care merg sâmbătă la piaţă 
observă că strada este aproape complet blocată, atât de multe taxiuri sunt. S-au realizat fotografii 
cu alţii, dar cred că taximetriştii nu sunt luaţi destul de în serios deşi noi am discutat despre 
obligaţiile taximetriştilor şi despre sistemul de amenzi şi totul este înregistrat. Îl rog pe domnul 
director Hadnagy să fie mai atenţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Domnul Ivan mai doriţi încă o 
dată? Ar trebui o dată să ...” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Da, dar aţi întrebat dacă 
sunt întrebări. Acum să fie discuţii, nu vă supăraţi, aşa am înţeles şi atunci m-am conformat. 
Dacă era întrebarea, acum să fie discuţii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb. m.): „Bine, mă scuzaţi pentru 
exprimare.”  
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Vă mulţumesc pentru 
cuvânt. Şi eu am aceaşi părere ca domnul Fazakas, că sunt forte multe activităţi pe care le 
desfăşoară sau care sunt competenţele şi atribuţiile Poliţiei Comunitare. Răspunderea este nu atât 
faţă de noi, cât faţă de comunitate, faţă de fiecare om, care doreşte să se simtă mai însiguranţă şi 
să aibă un climat, un habitat mai corect. Am câteva probleme. Studiind acest material, pe care de 
fapt o parte îl ştiam şi dinainte, am văzut că pentru partea de ordine publică sunt alocate 16 
posturi. După mine, sunt puţine şi în Comisia Locală de Ordine Publică ar trebui cumva să 
propunem ca aceste posturi de ordine publică, care ar însemna prezenţa în stradă a agentului de 
poliţie comunitară, să fie mai multe. Din materialul care ne-a fost prezentat şi pe care consider că 
s-a lucrat mult la el, putem să vedem ce, cum, şi în ce frecvenţă se încalcă unele norme legale, pe 
care noi le stabilim, majoritatea a fost stabilită de noi, aici. Şi prin aceasta să ajutăm la 
îmbunătăţirea cadrului normativ. Am unele observaţii şi dacă ne uităm, vedem că 16,5% din 
contravenţiile aplicate au fost sancţionate cu avertisment, lucru permis de lege oricum dar, în 
acelaşi timp, vedem că din procesele verbale întocmite cu amendă 76.9% au fost date spre 
executare. Deci, ele nu au fost plătite. Iar la unele acte normative 100%, mi-am notat aici, la 



 

HCL 87, cel cu animalele lăsate libere, 8 procese verbale, care am corectat-o acuma cu domnul 
director. Iar la punctul 6, pe pagina 9, din 8 amenzi 8 sunt date spre executare. Dar, în acelaşi 
timp, dacă ne uităm, vedem 257 de amenzi care sunt la căruţe, animale, după câte văd acolo, sunt  
date în debit. Ceva nu este bine. Munca acestor oameni, probabil, se simte – cum să spun? - fără 
rost. Dar dacă nu reuşim să-i determinăm pe cei care încalcă legea, şi ne deranjează pe toţi, nu 
numai un act normativ, ne deranjează pe toţi prin ceea ce fac, să găsim cumva, ştiu eu, prin 
colaborare cu serviciile de urmărire fiscală, sau cu ceilalţi, trebuie cumva să-i determinăm pe 
aceştia să fie ordine. În acelaşi timp, am văzut două acţiuni pe care le consider foarte importante 
şi la vremea respectivă am considerat: pe 27 august la Căminul Social din Ciucului şi pe 18 
augus la căminul din Mikes Kelemen. Am aici unele nelămuriri, şi probabil domnul director o să 
mă lămurească. Văd că în Căminul Social, cu ocazia controlului, au fost verificate 311 persoane, 
ceea ce ar însemna că în partea aceea a căminului social, care a fost controlată, erau în fiecare 
cameră câte doi, trei, aici. Pe Mikes Kelemen, 496 de persoane, ceea ce ar însemna că în fiecare 
cameră, de la pruncul cu ţâţa-n gură pană la moşul cu barba sură, să fie cel puţin 7 oameni care 
să fie legitimaţi. Împărţiţi la cei 16 agenţi de poliţie comunitară sunt 31 de controlat de către 
fiecare. Totuşi, sunt unele cifre care nu mi se par, că ar fi prea aprope de realitate şi dacă nu 
acum, măcar ulterior, să pot discuta cu domnul director despre ce este problema. În încheiere,  
vreau să spun şi ce am spus la început. Consider că munca acestor oameni este deosebit de 
importantă şi cetăţenii oraşului aşteaptă foarte multe de la ei. Trebuie cumva să-i sprijinim pentru 
că nu depinde numai de un agent de poliţie comunitară să fie ordine în localitate. Şi poate ar fi 
fost bine ca acest punct să-l discutăm şi împreună cu cei de la poliţie sau de la alte sisteme care 
au atribuţii de control şi sancţiuni asupra regurilor încălcate pe raza municipiului. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă mulţumesc. Spune István.” 
 Domnul director executiv HADNAGY ISTVÁN (lb. m.): „Referitor la observaţiile 
domnului consilier, aş începe cu ce a terminat dânsul, referitor la cele două razii, de fapt au fost 
trei, că a fost şi la Őrkő. Acestea au fost, cum scrie şi în raport, acţiuni integrate împreună cu 
Poliţia Municipiului Sfântu Gheorghe, deci au fost aproape 100 de agenţi: Poliţie Comunitară, 
Poliţie şi ne-a ajutat şi Jandarmeria. Deci, acţiunea nu a durat mult. Au fost verificate camerele. 
Persoanele care au fost găsite, după acţiune fiecare instituţie a centralizat datele şi acestea au fost 
datele comunicate de poliţie, care a înaintat raportul final domnului primar.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „496 în căminul ăsta?” 
 Domnul director executiv HADNAGY ISTVÁN (lb. m.): „Atâţia au fost găsiţi acolo. 
Numărul lor diferă. Atâţia au fost legitimaţi, acolo, de Jandarmerie, Poliţie şi Poliţia Comunitară, 
chiar dacă n-aveau, deci, numărul persoanelor legitimate nu trebuie împărţit la numărul 
poliţiştilor comunitari, pentru că au fost şi la... Mult mai mulţi lucrători de la Poliţia Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Jandarmerie. Referitor la posturile mobile, avem opt posturi mobile, 16 
agenţi, 8 posturi mobile. Acest lucru se va ameliora din luna noiembrie o să mai avem încă două 
posturi mobile care-şi vor desfăşura activitatea pe stradă. Referitor la procesele verbale: noi am 
trecut în acest raport numărul proceselor verbale întocmite, respectiv numărul trimis spre 
executare. Numărul proceselor verbale trimise spre executare nu este egal cu numărul proceselor 
verbale a amenzilor deplătite. Conform Ordonanţei 2, fiecare contravenient, după ce achită 
amenda la Administraţia Financiară, ar trebui, în mod normal, să vină cu chitanţa la Poliţia 
Comunitară. Mulţi se duc, plătesc amentada şi nu mai vin cu chitanţa la Poliţia Comunitară şi noi 
nu avem datele cu despre cine a achitat şi cine nu a achitat. Nu ştim decât că am trimis spre 
executare, pentru că ori nu a plătit ori nu s-a prezentat la noi cu copia chitanţei. Iar urmărirea 
acestor procese verbale, ca urmărirea proceselor verbale întocmite şi de Poliţie, Jandarmeria şi de 
toate instituţiile care au abilitate de a controla, se face de către finanţele municipiului. Acolo, 
probabil, datele există, nu ştiu dacă există separat, pe instituţie, deci pe  



 

Poliţie Comunitară, Jandarmerie sau Poliţia Română. Eu ştiu că există un cont coletor la care  
intră toate ca şi amenzi. Dacă ţin ei separat, nu ştiu asta, nu pot să vă spun. Referitor la taxiurile  
parcate ; este adevărat acest fenomen, există şi în faţa magizinului Şugaş, am făcut controale, s-
au dat amenzi şi o să intensificăm activitatea asta mai ales la magazinul Şugaş şi la IGO, acolo 
sunt cele mai problematice puncte.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Bine. Mulţumesc frumos. 
Domnul Ivan, mai doriţi?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Am să vorbesc după 
şedinţă cu domnul Hodnagy pentru că nu este vina lui că aceste procese sunt date în executare. 
Aşa prevede legea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb. m.): „Sunteţi foarte amabil domnule 
Ivan, mulţumim frumos.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Aşa prevede legea, dar pe 
lângă asta spuneam că dacă n-are eficienţă, acest act de sancţionare, nu e vina domnului director 
sau a agentului care a aplicat. Trebuie să găsim cu toţii, că de aia suntem aici Consiliul 
Municipal, să găsim cumva căi şi mijloace ca să executăm aceste sancţiuni şi atunci să simtă ăla 
că a încălcat legea. Nu ia procesul verbal şi îl aruncă sau îl rupe. Asta am vrut să spun, n-am 
imputat nimănui treaba asta.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă mulţumim. Domnul Şerban 
Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb. ro.): „Mulţumesc frumos. În primul rând, 
daţi-mi voie să apreciez materialul care s-a făcut, l-am citit cu atenţie, faţă de materialele pe care 
chiar eu le-am propus să le prezinte dânsul în raport, acesta e un raport detaliat, analitic, se poate 
înţelege toată acticitatea dânşilor, cu colectivul ăsta mic, deci rezultatele, după părerea mea, 
trebuie să apreciem pozitiv întreaga activitate. În al doilea rând aş vrea, sigur lucrurile sau 
ordinea se face în primul rând cu strângerea şurubului sau cu sancţiuni, cu aplicarea legii. Dar 
cred că, eu urmăresc şi în presă, ar trebui şi poliţia comunitară să-i ajutăm să iasă mai mult în 
presă, în toate ziarele şi în Háromszék şi în alte ziare, am putea într-adevăr să avem, săptămânal 
acele constatări făcute, ştiu eu, măsuri, pentru că trebuie luate... Adică, şi din ceea ce se constată, 
lucruri care sunt negative în oraş, de ordin şi disciplină chiar şi curăţenie, chiar şi alte lucruri de 
degradare a unor bunuri care sunt în oraş, trebuie să apară şi în mass-media cu aceste probleme. 
Vreau să mai întreb, apropos de ceea ce a ridicat domnul Fazakas, în legătură cu parcările de 
maşini în faţă la IGO, unde merg şi eu zilnic. Acolo am văzut o treabă şi vreau să întreb: iniţial 
au fost trecute patru, erau obligaţi să parcheze patru maşini, după acea s-au hotărât şase, ca 
acum, pe acel panou, să fie 14 pentru că cineva a lipit cu scotch din ăsta negru, a pus încă un 1 ca 
să fie 14. Deci, la ora actuală, dânşii au dreptul să parcheze 14 maşini acolo. Ar trebui ca cei care 
se ocupă de această chestiune să verifice treaba asta, că a mai fost făcută o dată chestiunea asta. 
Doamna Sztakics ştie pentru că eu am fost cel care m-am dus la dânsa cu treaba asta. Eu nu am 
nimic cu oamenii ăştia, că şi ei vor să câştige o bucată de pâine, pentru că trebuie să lucreze, stau 
acolo şi aşteaptă clienţii, dar, într-adevăr, este o problemă de circulaţie, sunt foarte multe maşini 
care parchează acolo. Şi legat de parcări, îl rog pe domnul director să vadă, sunt foarte multe 
lucruri negative în legătură cu parcarea, chiar acolo la tribunal, în faţă, unde aveţi dumneavoastră 
sediul. Vă spun: dimineaţa e un calvar acolo. Se parchează pe trotuar, la intersecţie, nici nu poţi 
să ieşi de pe strada Gödri Ferencz, pentru că unii îşi parchează maşina ca să-şi ducă copiii la 
grădiniţă. Chiar în intersecţie, deci nu poţi să ieşi cu maşina.  Eu înţeleg că 16 oameni nu ajung şi 
nu se poate face mare treabă, nu ştiu dacă cei patru oameni de la Consiliul Judeţean au ridicat 
această problemă încă o dată, dacă, într-adevăr mai sunt acolo sau aceia ar putea să fie scoşi şi 
puşi în posturi mobile, aşa cum spuneţi dumneavoastră că mai puneţi, încă. Daţi-mi voie, încă o 



 

dată, să apreciez în mod cu totul deosebit activitatea şi modul în care au fost prezentate aceste 
materiale. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă mulţumim. Din câte ştiu 
domnul viceprimar Bálint este responsabil pentru problema cu taxiurile, aşa că îl rog frumos, 
dacă se poate, să-şi noteze aceste probleme legate de taxiuri şi să i-a măsuri. Poftiţi, domnule 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF  (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnule preşedinte 
de şedinţă, dacă m-aţi solicitat în această chestiune, atunci vă spun şi eu să facem totuşi o 
diferenţiere între taxiurile care stau la coadă în faţa magazinului Şugaş şi în faţă la IGO şi cei 
care stau la coadă pentru ajutoarele sociale, deoarece primii, mai şi plătesc ca să stea la rând. Ştiu 
că aceasta este o temă veche, nu este tocmai bine ca în loc de 6 să stea 12 dar, când se aproprie 
de staţie nici ei nu observă că nu sunt locuri şi se chinuie să stea 12 pe 6 locuri. Putem să fim 
puţin mai fermi cu ei dar să nu uităm, totuşi, nici de bună-voinţă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos pentru 
prezentarea opiniei dumneavoastră. Între timp, o întreb pe doamna secretar dacă trebuie să votăm 
pentru a aproba acest raport. Atunci, vă rog frumos să votăm în legărură cu aprobarea raportului 
poliţiei comunitare.” 
 Mulţumesc frumos. Am apăsat pe un buton greşit. Să se noteze că am votat cu „DA”. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, RAPORTUL POLIŢIEI 
COMUNITARE. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2010. Prezintă: Antal Árpád András, 
primar. 
 Comisia economică şi cea juridică au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 
Domnule primar, vă rog frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc. Şi eu, la rândul meu, 
aş dori să-i mulţumesc domnului director Hadnagy pentru raport. Eu am spus în mai multe 
rânduri că primesc, săptămânal, raport de la Poliţia Comunitară, din acest motiv simt destul de 
bine pulsul oraşului şi cunosc mşi problemele cu care se confruntă această instituţie. 
Punctul 2 de pe ordinea de zi se referă la rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară 
Sfântu Gheorghe. La şedinţa anterioară de consiliu am rectificat bugetul oraşului şi am aprobat 
suma de 340.360 lei, sumă care va fi inclusă în bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Domnul Ivan, 
aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Vă mulţumesc. Aici am o 
singură întrebare: văd 150.000 de lei pentru plata energiei electrice care se recuperează de la 
beneficiarii centrelor sociale. Mi se pare mult, totuşi, pentru că noi, într-o hotărâre anterioară aşa 
am stabilit că în centrele sociale, cum sunt cele două blocuri, să nu se folosească reşouri electrice 
şi din astea, mari consumatori de energie electrică. Vreau să vă spun ceva, ca informare. Mă 
opreşte, într-o zi, o cucoană, pe stradă, acolo unde locuiesc şi îmi cere bani să îşi ia de mâncare. 
Şi am zis: dar ce face, unde găteşte? Şi a zis că pe reşou, la bloc, deci din blocul de pe strada 
Mikes Kelemen. Şi n-are rost, părerea mea este, domnilor consilieri şi domnului primar, mă 
adresez, de-asemenea, ar trebui să verificăm acolo, în acest centru, pentru că se pare că acolo 
totul a trecut pe energie electrică. Suntem foarte moderni şi avem de toate când plăteşte 
altcineva. Asta a fost părerea, problema mea. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnule 
primar.” 



 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.):  „Eu propun să ajungem şi la 
chestiuni concrete, să formulăm ceva concret, împreună, şi cu Comisia Socială. Eu sunt şi pentru 
a nu mai subvenţiona, în aceste centre, energia electrică.dar haideţi să găsim o soluţie şi să 
vedem cum recuperăm aceste sume.sunt perfect de acord că dăm foarte mulţi bani pentru 
energie, insă este foarte greu să intri în casa oamenilor. Eu am fost de câteva ori, au fost 
apartamente unde se deschide uşa, iar unde nu se deschide uşa, nu avem nici o pârghie ca să 
intrăm şi să verificăm dacă încălzeşte cu reşoul, sau nu. Deci, este foarte greu să verifici concret  
dacă se foloseşte sau nu reşoul ăla, într-o casă.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Aş propune concret, dacă e 
vorba despre propunere concretă, să încercăm să contorizăm. Oare ar costa chiar atât de mult că 
n-am putea contoriza pentru fiecare?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Vă mulţumim, domnul Ivan. 
Haideţi să fim puţin mai operativi, dacă se poate, să luăm o dată, cuvântul. Vă mulţumesc. Vă 
rog să votaţi în legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 282/2010. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010. Prezintă : Antal Árpád – András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos.  Situaţia este 
identică. Aici rectificăm bugetul Căminului „Zathureczky Berta” cu suma de 35.000 de lei. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
menţionez că acest proiect a primit aviz favorabil de la comisiile 1, 3 şi 5. Observaţii, întrebări? 
Dacă nu sunt, vă rog să votăm punctul 3 de pe ordinea de zi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 283/2010. 
 Mulţumesc frumos. S.a adoptat.” 
 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 
bani Asociaţiei Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna. Prezintă : Antal Árpád 
András, primar. 
 Comisia numărul 1 a dat aviz favorabil. Comisia numărul 5, comisia juridică a avizat 
acest proiect de hotărâre fiind 3 abţineri şi 1 vot împotrivă. Vă rog să faceţi prezentarea, domnule 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Asociaţia 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna, ASIMCOV, este partenerul Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de multă vreme. Au fost organizate multe proiecte, în 
comun. Aici este vorba despre a 12-a ediţie a Zilelor Intreprinzătorilor,şi a treia ediţie a 
Conferinţei 3INVEST, pe care dorim să o susţinem cu această sumă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc. Alte observaţii nu 
sunt, aşa că vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Gazda Zoltán), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 284/2010. 
 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere 
cu titlu gratuit din domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în 
administrarea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a unor imobile situate în 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Nu voi citi acest text lung, este vorba despre punctul 5 de pe ordinea de zi. Vă rog, 
domnule primar.” 



 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Punctele 5, 6 şi 7 de pe ordinea 
de zi se referă la transmiterea unor terenuri de la Consiliul Judeţean, la Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Aici este vorba despre 2 terenuri, unul pe strada Gábor Áron iar 
celălalt pe strada Porumbeilor. Practic, ambele suprafeţe de teren se află în folosinţa Consiliului 
Local, dar acum preluăm şi dreptul de administrare. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Punctul 5 de 
pe ordinea de zi a primit aviz favorabil de la comisiile 1 şi 5. Pentru că nu sunt observaţii, vă rog 
să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 285/2010. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu 
gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea consiliului 
local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului judeţean Covasna, al unui imobil situat pe str. Ciucului nr. 15 din 
Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc. La punctul 6 noi 
dăm, deci la punctul 5 noi am primit, iar la 6 noi dăm un imobil aflat pe strada Ciucului, 
Consiliului Judeţean, care va fi al Muzeului Naţional Secuiesc. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Punctul 6 de 
pe ordinea de zi a primit aviz favorabil de la comisiile 1 şi 5. Pentru că nu sunt observaţii, vă rog 
să votăm. Domnul Ivan, poftiţi.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „O scurtă întrebare. Sunt 
acolo nişte... tot noi le-am dat: Asociaţia Orbilor, Handicapaţii şi sunt încă nişte chiriaşi, acolo. 
Dacă s-a gândit la rezolvarea problemelor acestora? ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.ro.): „Da, le-am rezolvat. Deci, aceste 
asociaţii se vor muta la fostul birou de informare a cetăţenilor, lângă semafor, la intersecţia dintre 
Grigore Bălan şi strada Mihai Viteazul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Neexistând 
alte observaţii, vă rog să votăm în legătură cu punctul 6 de pe ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 286/2010. 

S-a adoptat. 
 PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI – TRANS 
S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Înainte de a da cuvântul la 
domnul primar?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Nu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Mai târziu. Mă scuzaţi.  Nu ştiam 
că vă prezentaţi la final.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.): „La surprins pe domnul Kató 
faptul că încă nici nu am prezentat şi dumneavoastră, deja, aţi cerut cuvântul. (lb. m.): Punctul 7 
se referă la modificarea şi completarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. MULTI – 
TRANS S.A. Sfântu Gheorghe. Proiectul a fost iniţiat de societatea de Transport în comun şi se 
referă la stabilirea diferitelor sancţiuni, respectiv diseminarea acestora. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Comisia numărul 1 a avizat 
favorabil şi îl rog pe domnul consilier Ivan să prezinte punctul de vedere al comisiei numărul 5.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Mulţumesc. Pentru 
articolul 13, alin.1, liutera a , acolo lipseşte vârsta copiilor. Zice: „sunt scutiţi de plata biletului 



 

de călătorie copiii sub” câţiva ani, acolo. Probabil că va trebui să facem aceasta. Era bine dacă 
era şi domnul director aici, sau iniţiatorul să ne spună, încă o dată, el, ieri la telefon ne-a spus, şi 
atunci să confirme că este vârsta pe care a hotărât-o dumnealui.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Îl rog pe domnul director Bokor 
să vină mai aproape.” 
 Domnul BOKOR ALEXANDRU (lb. m.): „Vă spun sincer că nu ştiu cum arată 
propunerea înaintată, dar, cu certitudine, era inclusă şi vârsta. 7 ani este vârsta medie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Atunci, propunerea domnului  
Ivan este 13?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Eu nu am propus, am spus 
că lipseşte.” 
 Domnul BOKOR ALEXANDRU (lb. ro.): „Da, lipseşte. 7 ani.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Înseamnă că trebuie propusă.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Da! Trebuie să fie ceva, 
acolo.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Ce propuneţi?” 
 Domnul BOKOR ALEXANDRU (lb. ro.): „7 ani, deoarece e reglementat, fiind şcolari, 
deja. E reglementat tariful pentru abonament.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „La La articolul 13 includem 7 ani. 
E bine aşa?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Mai am încă o problemă. 
Aici se scrie că: „Plata amenzii se face la casieria S.C. Multi Trans”. Consider că este ilegal, de 
fapt, în legea cadru de reglementare a contravenţiilor, Ordonanţa 2/2001, sunt acolo cuprinse mai 
multe...Sistemul general, deci în bancă, în contul respectiv, pentru că nu mi s-ar părea corect ca 
cineva care e prins în autobuz, fără bilet, şi se face procesul verbal, dacă locuieşte în Miercurea 
Ciuc, şi se întâmplă treaba asta sâmbătă după- masă, se urcă în tren să se întoarcă să plătească la 
casierie. În al doilea rând, legat de acelaşi punct, aş avea o întrebare: noi, aici, am hotărât tot la o 
iniţiativă a celor de la Multi- Trans, faptul că şoferii capătă calitatea de a gestiona şi vor putea 
vinde bilete în autobuz. Dacă s-a realizat această situaţie, ar fi bine să ne spună acum şi încă o 
dată insist ca plata amenzilor celor găsiţi în autobuze, fără bilet, să se elimine acest punct de 
plată numai la casieria S.C. Multi Trans şi să se lase cursul normal al legii, respectiv prin contul 
bancar, la bancă, la Administraţia Financiară şi să rămână şi la casieria respectivă. Vă 
mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă rog, domnule director, veniţi 
la masă. Mulţumesc frumos. (lb. ro.): Domnul Ivan, am înţeles că aveţi propunere de modificare 
la articolul 13 şi 14. Nu? Bine am notat? (lb. m.): Domnule director, aveţi ceva de adăugat?” 
 Domnul BOKOR ALEXANDRU (lb. ro.): „Deci, atâta vreau să spun că, într-adevăr, în 
procesul verbal se poate trece contul unde se poate plăti şi se procedează întocmai ca şi la 
amenzile poliţiei, adică, să ne trimită acel certificat...” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Aici scrie: „pentru 
amenzile aplicate...plata se face la casieria Multi Trans.”” 
 Domnul  BOKOR ALEXANDRU (lb. ro.): „Sau la un cont bancar, să completăm acest 
proces verbal tip, care există, şi să îl completăm cu un cont bancar unde se poate plăti şi să facă 
dovada plăţii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Atunci, domnul Ivan, la articolul 
13 propuneţi 7 ani, nu?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.):  „Da, 7 ani.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Întreb stimaţii consilieri dacă sunt 
de acord cu această propunere la articolul 13 şi vă rog să votăm. 



 

 Se votează, cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulţumesc frumos. La articolul 14 scrie: Posibilitatea de plată să fie extinsă şi pentru a 
putea plăti şi în alt mod, exemplu – virament bancar.” 

Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Legea 2 prevede. 
Propunerea mea ar fi: „În modurile prevăzute de legea cadru a contravenţiilor, inclusiv la casieria 
S.C. Multi- Trans S.R.L.”” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Sunteţi de acord cu asta? Vă rog 
să votaţi propunerea de modificare a articolului 14.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 Am aprobat propunerea, acum vă rog să votăm proiectul de hotărâre numărul 7. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 287/2010. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractului de locaţiune nr. 4.801/2006 încheiat cu S.C. HOMA S.R.L. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Proiectul de 
hotărâre numărul 8 se referă la prelungirea contractului de locaţiune cu societatea comercială 
HOMA S.R.L. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Are cuvântul domnul consilier 
Gazda. ” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Am doar o singură întrebare. Trebuie să 
creştem numărul proiectelor de hotărâre prin faptul că o dată la trei sau patru luni aprobăm 
continuarea activităţii acestei firme, sau există o raţiune concretă pentru care nu prelungim 
pentru un an, doi sau trei? Mulţumesc frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Există două motive. Primul este 
că acesta este de fapt un butic, chiar dacă nu este exact ca acelea pe care le-am desfiinţat deja pe 
teritoriul oraşului. Celălalt motiv este că locul în care se află acest butic, pe strada Stadionului,  
urmează să se clarifice situaţia acestuia, moment în care trebuie regândită situaţia acestui butic în 
locaţia respectivă. Practic, propunerea mea a fost ca până încep lucrările, până atunci, această 
firmă să rămână. Acum, exact, nu ştiu dacă până la 1 martie sau 1 aprilie este termenul stabilit 
prin acest proiect de hotărâre, deci, eu sper că până la 1 aprilie să începem. Dacă la 1 aprilie 
vedem că ne mai trebuie trei luni pentru a începe lucrările, atunci mai prelungim cu trei luni 
contractul cu această firmă, dar, evident, acest lucru l-am spus proprietarilor şi le-am prezentat 
situaţia în ceea ce priveşte durata de viaţă a acestui butic. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Deoarece nu 
sunt întrebări şi observaţii, vă rog să votăm în legătură cu punctul 8 de pe ordinea de zi. 
Comisiile 1 şi 5 au dat aviz favorabil.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 288/2010. 
 S-a adoptat. 

 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
Contractului de concesiune nr. 5.122/15.07.1994 între cedentul S.C. HYSTRIA EXPERT S.R.L. 
şi cesionarul S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Contractul de concesiune pe care 
l-am încheiat cu S.C. HYSTRIA EXPERT S.R.L, ar trebui predat societăţii comerciale LUKOIL 
S.R.L, asta ar trebui să adoptăm. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Comisiile 1 şi 5 au avizat 
favorabil acest proiect de hotărâre şi pentru că nu sunt întrebări, observaţii şi comentarii, vă rog 
să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 289/2010. 



 

 S-a adoptat. 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei 
juridice a unui teren destinat extinderii construcţiei pe terenul alăturat. 
Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Acesta este 
un proiect de hotărâre obişnuit pentru concesionarea unui teren care este necesar la construirea 
unor trepte. Vă rog frumos să votaţi, condiţiile fiind ca cele de până acum, 5 euro/metru 
pătrat/an. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Comisiile de 
speicialitate 1, 2 şi 5 au avizat favorabil. Vă rog să votăm în legătură cu punctul 10 de pe 
ordineade zi. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Fazakas Mihail) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 290/2010. 
 S-a adoptat. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheiera unui act 
adiţional la Contractul de concesiune nr. 566/2005 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de 
cabinet de stomatologie S.C. “NEVODENT” S.R.L., situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. 
Kós Károly nr. 19/A. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb. m.): „Propunem aprobarea actului 
adiţional al contractului de concesionare încheiat cu societatea NEVODENT S.R.L, situat pe 
strada Kós Károly nr. 19/A. Preţul chiriei este de 12 euro pe metru pătrat pe an începând cu data 
de 1 octombrie 2010. mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Comisiile 1 şi 
5 au dat aviz favorabil, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot abţinere (Nemes Tibor), 1 consilier nu a votat 
lipsind din sală (Fazakas Mihail) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 291/2010. 
 S-a adoptat. 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de concesiune nr. 4.380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Esenţa 
acestui proiect de hotărâre este de a transfera anumite mijloace fixe din domeniul public în 
domeniu privat, pe care le dăm în concesiune societăţii TEGA. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Comisiile 1 şi 
5 au dat aviz favorabil. Nu are nimeni observaţii de făcut. Vă rog să trecem la vot. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Fazakas Mihail) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 292/2010. 
 S-a adoptat. 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii “Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu 
Gheorghe”. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Punctele 13 şi 14 de pe ordinea 
de zi se referă la proiectele incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Punctul numărul 13 
se referă la reabilitarea străzilor. În acest sens, proiectele tehnice au stabilit o valoare mai clară şi 
în comparaţie cu studiul de fezabilitate, valoarea investiţiei s-a modificat cu 4.32%. În acelaşi 
timp trebuie să aprobăm şi modificarea valorii TVA-ului care de la 19% a crescut la 24%. în 
mod similar, punctul numărul 14 se referă la reabilitarea şi modernizarea cantinei sociale. Acolo 



 

diferenţa este de 2.28% în comparaţie cu valoarea aprobată anterior. Mulţumesc frumos.”
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 
şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Deoarece nu sunt comentarii, vă rog să votăm în  
legătură cu punctul 13 de pe ordinea de zi. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Fazakas Mihail) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 293/2010. 
 S-a adoptat. 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi  
completarea H.C.L. nr. 42/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţii “Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiului Sfântu Gheorghe”. 
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Deoarece doamna viceprimar a făcut prezentarea acestui proiect de hotărâre şi datorită 
faptului că Comisiile 1, 2 şi 5 au dat avize favorabile, vă rog să votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Fazakas Mihail) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 294/2010. 
 S-a adoptat punctul numărul 14. 
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe. Prezintă : Antal 
Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Acest proiect 
de hotărâre se referă la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” 
din Sfântu Gheorghe. De fapt este vorba despre rezolvarea situaţiei terenului care se află pe 
partea dreaptă a drumului care duce spre Miercurea Ciuc. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnul Ivan,  
aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „O singură întrebare: Dacă 
avem toate garanţiile că puţurile pentru apă vor fi protejate aşa cum cere legea?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.): „Da, pot să vă spun pentru că ieri 
în comisia... eventual şi preşedintele Comisiei de Urbanism poate să vă spună, domnul 
viceprimar. Ieri, în comisie, am văzut PUZ-urile, am văzut zonele de protecţie, toate puţurile sunt 
protejate. Domnul preşedinte Balint doreşte să adauge ceva? Nu? Mulţumesc. Deci, sunt 
protejate domnule Ivan. Comisiile 2 şi 5 au avizat favorabil, vă rog să votăm în legătură cu 
Punctul 15. 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Gazda Zoltán) 1 consilier nu a votat, 
lipsind din sală (Fazakas Mihail) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 295/2010. 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii 
oferite de Szarvadi – Téglás Loránd şi Szarvadi – Téglás Zsuzsanna. Prezintă : Antal Árpád 
András, primar.„ 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Mulţumesc frumos. Acest 
proiect de hotărâre se referă la acceptarea donaţiei oferite de .Szarvadi – Téglás Loránd şi 
Szarvadi – Téglás Zsuzsanna. Ar dori să dea Consiliului Local 16.178 metri pătraţi. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim. Domnul Bálint are 
cuvântul.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb. m.): „Mulţumesc frumos. La şedinţa comisiei 
de ieri am văzut planul urbanistic zonal, acesta fiind modificat până când autorităţile au acceptat 
zona de siguranţă din jurul fântânilor. Această donaţie este un lucru normal căci, dacă cineva 
construieşte parc rezidenţial pe terenul propriu şi ar dori să aibă şi drum de acces şi să contribuie 
şi Consiliul Local la acest lucru, atunci predă Consiliului Local acea suprafaţă de teren. Evident, 



 

există legături aici pentru că prima oară aprobăm planul de amenajare a zonei de siguanţă, după 
acea aprobăm reţeaua de drumuri şi realizarea lucrărilor pentru utilităţi. Eu pot să spun că, 
consider că este natural aşa. Deoarece acesta a mai fost temă de discuţie, acest punct, aş dori să 
subliniez faptul că dacă luăm în considerare că este important pentru oraş şi este important 
pentru plătitorii de impozite, este important să se realizeze, atunci să utilizăm principiul judecăţii 
drepte şi să ţinem cont de litera legii, şi în asemnea cazuri. Deoarece ştim foarte bine că o parte 
din aceste clădiri sunt deja acolo pe acea suprafaţă de teren a cerei situaţie încă nu este rezolvată. 
Dar, ca să contrazic afirmaţia permanentă a domnului primar, PCM nu va vota împotriva  
dezvoltării oraşului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Sunteţi foarte amabili. Mulţumim 
frumos. Dacă domnul primar doreşte să ia cuvântul, îl rog frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Acest lucru trebuie să-l 
mulţumesc şi eu şi în numele a 63.000 de locuitori mulţumesc că nu lucraţi împotriva dezvoltării 
oraşului. Mulţumim frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnul Ivan,  
poftiţi.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Mulţumesc. Şi mie mi se 
pare, aşa cum a spus domnul Balint, mi se pare normal ca întâi să facem drumurile şi apoi artera 
şi apoi să facem casele. Şi aşa cum înţeleg că poate s-a gândit şi executivul şi de aici încolo 
măcar, în părţile importante, care atrag în jurul lor multe proprietăţi, aceste drumuri, aceste 
accese, să fie trecute în domeniul municipalităţii şi să nu înceapă alte faze ale construcţiei, ale 
proiectului până când nu se realizează aceste drumuri. Mi se pare foarte interesant şi dacă vă 
aduceţi aminte, discutam că ştiu eu unde în străinătate, întâi face drumul, pune asfaltul, spală cu 
dero şi apoi face casa. Aşa ar fi bine dacă am pute face şi noi. În orice caz, mi se pare o idee 
bună, un început bun şi de acum încolo, întotdeauna, să avem în vedere astfel de lucruri şi încă o 
dată spun, domnule primar, haideţi să-i dăm nume la strada asta. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Comisiile 1, 2 
şi 5 au avizat favorabil. Vă rog să votăm în legătură cu punctul 16.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 296/2010. 
 PUNCTUL XVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă : 
Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Mulţumesc frumos. Punctul 17 
de pe ordinea de zi se referă la aprobarea modificărilor şi completărilor făcute la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, inventar aprobat prin 
HCL nr. 74/1999. Este necesar la proiectul nostru şi dacă săptămâna viitore, joi, aprobăm şi 
documentaţia atunci aceasta va fi completă şi o vom putea trimite la Bruxelles. Mulţumesc 
frumos. Nu voi enumera toate străzile, cred că toată lumea a studiat materialul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş mai 
adăuga faptul că, zilele acestea am participat la mai multe şedinţe de consiliu şi anume, la Târgu 
Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului şi pot să spun că Sfântu Gheorghe este singurul oraş care 
are inventarul străzilor făcut nominal. În altă parte, inventarul bunurilor domeniului public, apare 
doar cu străzi. Vă rog să votaţi punctul 17 de pe ordinea de zi. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 297/2010. 
 Deoarece punctele de la 18 la 21 de pe ordinea de zi au fost revocate, urmează punctul 
22. 



 

 PUNCTUL XXII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice la obiectul de investiţii “Reabilitare pod cu structură de lemn 
în municipiul Sfântu Gheorghe, localitatea Chilieni”. Prezintă: Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Mulţumesc frumos. Acest 
proiect de hotărâre se referă la aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectul de 
investiţii “Reabilitare pod cu structură de lemn în municipiul Sfântu Gheorghe, localitatea 
Chilieni”. Este vorba despre o sumă destul de mare şi sperăm că aceasta, în urma licitaţiei, va 
scădea, dar ştim faptul că reabilitarea acestui pod este foarte importantă pentru locuitorii din 
Chilieni şi sperăm că vom găsi şi resursele materiale pentru acest lucru. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnul  
consilier  Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Cunosc zona şi mi se pare 
un lucru bun şi bine venit, e bine că se face, să înceapă cât mai repede că este necesar. În aceaşi 
idee, pentru Chilieni v-aş propune domnule primar, dacă se poate studia, aşa cum am propus şi la 
dezbaterea PUG-ului, o trecere subterană pe strada care merge de la aeroport la comună, jos, ca 
să nu mai traverseze cu animale, cu utilaje, pentru că Chilieniul are terenuri agricole şi pe o parte 
şi pe alta a drumului şi DN 12, acesta jos, e foarte aglomerat, de multe ori îi văd cum stau 
oamenii şi aşteaptă acolo foarte mult. Şi ca ultim punct, să nu uităm că avem şi în Coşeni un 
asemnea pod, peste râul Olt, care de asemnea sprijină agricultorii în transportul produselor pe de 
o parte şi pe alta a Oltului unde au terenurile agricole. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă mulţumim. Deoarece nu sunt 
observaţii, vă rog să votăm punctul 22 de pe ordinea de zi. Comisiile 1 şi 5 au dat aviz favorabil.
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 298/2010. 
 PUNCTUL XXIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, la intersecţia străzii Nuferilor cu str. Nicolae Colan. 
Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Proiectul de hotărâre se referă la 
dezmembrarea unui teren situat la intersecţia străzii Nuferilor cu strada Nicolae Colan. Este 
vorba despre o suprafaţă de teren de 2000 metri pătraţi, a cărei drept de folosinţă a fost dat ANL-
ului, de către Consiliul Local iar acum îl ia înapoi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Comisiile numărul 2 şi 5 au dat 
acestui proiect de hotărâre aviz favorabil. Deoarece nu sunt observaţii, să trecem la vot. 
  Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó 
Imre), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 299/2010. 
 PUNCTUL XXIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei la 
blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au 
împlinit vârsta de 35 ani. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Mulţumesc frumos. Două 
persoane au împlinit 35 de ani, iar în baza legii 152 trebuie recalculate chiriile la blocurile ANL. 
Deci este vorba desprea oameni care locuiesc în apartamentele ANL. În primul caz, este vorba de 
453,13 lei, iar în celălalt caz de 440,96 lei. Aceste sume reprezintă noile chirii în urma 
recalculării. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim. Comisiile 1 şi 5 au 
avizat favorabil, vă rog să votăm.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 300/2010.  
 PUNCTUL XXV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Constantin Anna – Zsófia, în scopul construirii 
unei locuinţe unifamiliale. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 



 

 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Următoarele proiecte de hotărâre 
sunt destul de asemănătoare şi vă rog frumos, domnule primar să le prezentaţi împreună, dacă se 
poate. Le vom vota separat.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „„Bine. Evident. Este vorba despre 
10 puncte de pe ordinea de zi, de la 25 până la 34 şi toate se referă la atribuirea în folosinţă 
gratuită a unor terenuri de pe strada Borviz. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Între timp, am răsfoit aici 
materialul şi am văzut că şi procesele verbale sunt în ordine, aşa că vă rog să începem votarea cu 
puncul 25.  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre),  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 301/2010. 
 PUNCTUL XXVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Havadtői Katalin, în scopul construirii unei 
locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnule Miklos Zoltán, apeşi un buton greşit. Să considerăm ca şi cum ai vota cu „Da”? 
Cum ai votat, Zoltan?” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN( lb. m.): „Cu –Da – .” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 302/2010. 
 PUNCTUL XXVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Domokos Gyula - Csaba, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 303/2010. 
 PUNCTUL XXVIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Muntean Emese, în scopul construirii 
unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 304/2010. 
 PUNCTUL XXIX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Jakab Vincze – Szilamér, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, lipsind din sală domnul consilier Takó Imre, 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 305/2010. 
 PUNCTUL XXX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Jakab Szabolcs, în scopul construirii unei 
locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 306/2010. 
 PUNCTUL XXXI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Szász Éva - Kinga, în scopul construirii unei 
locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 307/2010. 
 PUNCTUL XXXII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Fülöp Csilla, în scopul construirii unei 
locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, lipsind din sală domnul consilier Takó Imre, 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 308/2010. 



 

 PUNCTUL XXXIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Koncsag Árpád - Ferenc, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 309/2010. 
 PUNCTUL XXXIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Lemhényi Botond, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, lipsind din sală (Takó Imre), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 310/2010. 
 Mulţumim frumos. Ar fi bine dacă aceste case s-ar construi la fel de repede cum am votat 
noi atribuirea acestor terenuri. 
 PUNCTUL XXXV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea numărului 
şi cuantumului burselor pentru anul 2010, în cadrul programului“BURSELE SFÂNTU 
GHEORGHE”. Prezintă: Guruianu Mădălin-Doru, consilier local.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb. ro.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba de hotărârea privind numărul şi cuantumul burselor pentru anul 2010, în cadrul 
programului „Bursele Sfântu Gheorghe”. Este un program început anul trecut, o să vorbească 
probabil doamna Keresztely sau doamna Sztakics, o să vă spună nişte modificări care s-au făcut 
ieri în Comisia pentru Cultură şi care sper că vor fi votate pentru că este spre bine acestei 
hotărâri. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):  „Mulţumesc. Doamna Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT(lb.m.): „Deoarece mâine este 15 
octombrie şi conform hotărârii de anul trecut elevii au putut profita de aceastő oportunitate ca în 
perioada 15 septembrie – 15 octombrie să depună documentaţia, noi am dori să propunem 
prelungirea termenului până la data de 12 noiembrie. În cadrul şedinţei de ieri a Comisiei pentru 
Cultură am hotărât un nou grafic pe care îl propunem pentru aprobare; perioada de predare a 
documentaţiei să fie 15 octombrie – 12 noiembrie, putem să o luăm chiar şi de la 1 octombrie, se 
poate, căci avem deja 6 documentaţii. Deci, se poate de la 1 octombrie până la 12 noiembrie. 
Retroactiv nu se poate? Dacă avem deja documentaţii predate este bine, următorul termen este 16 
noiembrie când vom afişa la avizierele noastre şi vom face evaluarea până în data de 29 
noiembrie. Pentru contestaţii acordăm termenul 29 noiembrie – 3 decembrie iar evaluarea 
contestaţiilor va avea loc în peroada 3 decembrie – 10 decembrie. În cadrul şedinţei din 
decembrie aprobăm, după data de 10, dar evident înainte de începerea vacanţei. Aceasta ar fi 
propunerea noastră. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
Guruianu, dumneavoastră sunteţi preşedintele comisiei numărul 4? Cine este preşedintele? Irma, 
aveţi aici o propunere de modificare? „Aviz favorabil cu următoarele completări: a numelui 
proiectului”, nu ştiu cine a scris o rog pe Irma.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb. ro.): „Având în vedere că ar trebui să 
modificăm şi graficul privind depunerea, evaluarea şi finalizarea acestui proiect, titlul proiectului 
de hotărâre trebuie modificat în sensul următor. „Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului, 
cunatumului burselor precum şi graficul privind procedura de acordare.” Deci, se include aceste 
text, aceasta este modificarea, în rest rămâne. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Bereczki 
Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Pe geamul 
Restaurantului Şugaş există un afiş „Viitorii noştri lideri ai comunităţii noastre” şi nu ştiu exact 
câţi au fost dar este vorba despre câţiva tineri români, absolvenţi ai liceului Mihai Viteazul şi eu 



 

cred că aceste acţiuni şi genul acesta de acţiuni nu servesc unei convieţuiri paşnice, numai şi 
pentru simplul motiv că poate jigni demnitatea tinerilor maghiari, pentru că în această imagine de 
viitor ei nu-şi au locul. Şi nu numai a tinerilor maghiari, ci şi a mea şi a oricărui maghiar cinstit,  
poate fi jignită. Aşa că, mi s-a clătinat încrederea în domnul consilier, în acest sens, acesta fiind 
motivul pentru care acţiunea iniţiată de dumnealui nu o voi sprijini şi nu voi sprijini acest proiect 
de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnule 
Guruianu, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb. ro.): „Doamnă Bereczki, din 
respect pentru dumneavoastră întreb: aţi văzut cu ochii dumneavoastră acest afiş? Nu există 
nimic pe el despre burse. Nu există nimic pe el despre Consiliul Local. Este o acţiune a 
Asociaţiei pentru Comunitate, care promovează nişte tineri, dintre care unul este bursierul de 
anul trecut, de la Zilele Sfântu Gheorghe. Patru dintre ei sunt copii maghiari de la Mikó şi Mikes. 
Anul trecut au fost cinci burse, dacă mai ţineţi minte, în care au câştigat patru copii maghiari şi 
unul român, fără să aibă nici o relevanţă naţionalitatea lor. Bursele sunt pentru elevii din Sfântu 
Gheorghe. Acţiunile pe care Asociaţia pentru Comunitate le face pentru a promova elevii pe 
care-i are în Asociaţie, în principal români – eu mă bucur că ne faceţi imagine – dar nu au nici o 
legătură nici cu bursele Sfântu Gheorghe, nici cu Consiliul Local Sfântu Gheorghe. Asta, ca să 
fie clar, că votul dumneavoastră împotrivă nu se poate ascunde în spatele unui lucru, care nu are 
legătură cu această hotărâre. Deci, dacă dumneavoastră vreţi să votaţi  împotrivă, eu nu o să spun 
decât că vreţi să votaţi împotriva celor patru copii maghiari, care au câştigat burse la Sfântu 
Gheorghe, şi acelui român, care a câştigat şi el, sau acelor 5 români, sau 5 maghiari, habar n-am 
care o să câştige anul acesta. Vă rog să nu vă ascundeţi în spatele unui lucru care nu are legătură 
cu hotărârea aceasta. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Poftiţi 
doamna Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să repet,  
încă o dată, ceea ce am spus. Deci, nu-mi place conţinutul afişului. Consider că nimănui, cine 
gândeşte în egalitatea şanselor, nu-i place. Această acţiune se leagă direct de activitatea 
domnului consilier, şi drept urmare, mi s-a clătinat încrederea şi tot ca o consecinţă nu voi 
susţine acest proiect de hotărâre, care, în cazul de faţă, se referă la acordarea unor burse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să rog stimaţii 
consilieri că atât cât apar informaţii legate de instituţia noastră pe site, mai ales cele care au 
consecinţe directe asupra oraşului, deci, ca de exemplu această hotărâre... eu ştiu că domnul 
consilier de ceva vreme, a postat pe site, fără ca, de exemplu, eu să ştiu acest lucru. Deci, 
consider că cineva din partea instituţiei ar trebui să ştie ce apare pe site. Recunosc că nu citesc 
zilnic pagina web, nu urmăresc zi de zi, dar eu cred că, evident, pot exista iniţiative, dar primarul 
sau viceprimarul mai ales... Vă spun că a fost o situaţie ciudată, au venit la noi elevi să ne întrebe 
dacă este adevărat că 15 octombrie este termenul limită, deoarece aşa apare pe site. Şi noi 
stăteam pentru că nu ştiam despre ce este vorba. Deci, eu vă rog frumos, să ţinem cont totuşi de 
această procedură. Eu aş dori să o întreb pe Bereczki Kinga, dacă nu poate susţine acest proiect 
de hotărâre, atunci, o să ia parte la procesul de evaluare, căci este membru în această comisie de 
evaluare. Asta dacă totuşi, acest proiect de hotărâre va fi adoptat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„Vrei Kinga? Poftim.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb. m.): „Este evident şi logic că atunci nu o să 
iau parte nici la procesul de luare a deciziei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Solicităm o propunere în locul 
doamnei Bereczki Kinga. Poftim Zoltán.” 



 

 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Nu este tema acestei şedinţe. Dacă 
săptămâna viitoare va fi şedinţă extraordinară, atunci trebuie adăugat şi acest punct ca şi un 
proiect de hotărâre. Nu despre asta este vorba în hotărârea de azi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Ai dreptate. Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb. m.): „Şi eu am vrut să fac o propunere 
asemănătoare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „S-au născut două propuneri de 
modificare. Prima propunere se referă la modificare titlului iar a doua se referă la modificarea 
calendarului. Între timp mi s-a explicat că nu trebuie să votăm decât în legătură cu modificarea 
calendarului. Vă rog să votăm această propunere de modificare.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Bereczki Kinga). 
 Am acceptat modificarea. Titlul se va schimba automat. Vă rog acum să votăm întregul 
proiect de hotărâre cu calendar cu tot. 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Bereczki Kinga), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL  311/ 2010. 
 S-a adoptat. 
 PUNCTUL XXXVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea unor 
reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie, 
precum şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul 
preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În consiliile de administraţie a 
şcolilor, cât şi în comisiile pentru evaluarea şi asigura calităţii în instituţiile de învăţământ, 
participă şi consilieri. Atunci când Kónya Ádám a plecat dintre noi şi când Bujdosó Zsolt a ieşit 
din Consiliu şi în locul lor a fost luat de Fazakas Mihail şi Takó Imre, nu am schimbat aceste 
persoane cu noii consilieri, de aceea acum propunem ca aceşti consilieri care sunt locţiitori  să-şi 
ia în primire rolul în aceste şcoli. Şi modificările ar fi: la şcoala Plugor Sándor ar fi domnul 
consilier Fazakas Mihail, iar la grădiniţa Napsugár va fi domnul consilier Takó Imre, şi în ceea 
ce priveşte comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Instituţiile de Învăţământ, la şcoala 
Puskás Tivadar ar fi domnul Fazakas Mihail.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„Mulţumesc frumos. Să votăm dacă 
domnul consilier Fazakas Mihail poate fi membru în Consiliul de Administraţie al şcolii Plugor 
Sandor. Este vot secret.”  
 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru. 
 Am acceptat. Domnul Takó Imre la grădiniţa Napsugár.  
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 vot abţinere. 
 Să votăm despre prezenţa domnului Fazakas Mihail în comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii în Instituţiile de Învăţământ, la şcoala Puskás Tivadar. 
 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru. 
 S-a acceptat. Acum vă rog să votăm întregul proiect de hotărâre.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL  312/2010. 
 PUNCTUL XXXVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Promovarea valorilor specifice cu potenţial turistic al municipiului Sfântu Gheorghe 
şi a zonei turistice de agrement Şugaş Băi” şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă : Sztakics 
Éva Judit, viceprimar 
  Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Proiectul predat la axa 
5.3 a trebuit să îl luăm înapoi deoarece evenimentele organizate pentru promovarea Zilelor 
Sfântu Gheorghe şi materialele de marketing nu au fost acceptate, acesta fiind motivul pentru 
care colegii mei l-au luat înapoi, au rescris proiectul şi am dori să-l redepunem. Mai avem timp şi 
se pare că mai sunt şi bani la acea axă. În mare, din punct de vedere al valorii, modificările sunt 



 

minime, deci, valoarea totală a proiectului este de 998.000 lei, în care sunt incluse şi moştenirea 
construită a oraşului, apariţia cărţii turistice a oraşului, evenimentele care reprezintă oraşul la 
expoziţii, fiind inclusă şi staţiunea Sugas Băi. Am dori să finanţăm, prin acest proiect, diferite 
panouri publicitare, anunţuri în presă, apariţii pe diferite site-uri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. ro.):„Domnul Ivan aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Mă bucur că o să avem în 
aproprierea oraşului o staţiune cât mai bună şi mai frumoasă, să atragă oameni, turişti, clienţi, să 
vină şi bani cu ocazia asta, dar vreau să pun o întrebare. Avem acolo nişte proprietăţi: 
restaurantul, băile şi mai altele. Ce facem cu ele? Care stau acolo şi se degradează.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În legătură cu Băile Şugaş avem  
mai multe proiecte care sunt în derulare, se desfăşoară mai multe lucrări de renovare şi 
reabilitare, în mai multe locaţii, ieri a fost, de exemplu, preluarea lucrării de reabilitare a celor 
două pârtii de ski cât şi a tunului de zăpadă, deci, acum este sigur că vor funcţiona telecabinele şi 
toate celelalte utilităţi la Sugas Băi. În cadrul programului „Drumul Apelor Minerale” se 
construieşte centrul de tratament care se pare că va fi gata în martie anul viitor. Avem proiecte 
depuse pentru reabilitarea şi renovarea restaurantului şi a clădirii băilor calde pe care, nu-i aşa, 
nu de mult l-am cumpărat. Proiectele de execuţie sunt gata, din păcate, în momentul acesta 
proiectul se află pe lista de aşteptare, au fost depuse foarte multe proiecte şi chiar că poate, 
depinde de minute, cine s-a dus şi a depus mai repede. Deci, planuri avem şi căutăm sursa de 
finanţare pentru a putea moderniza aceste două clădiri cât şi mofeta căci şi aceasta are nevoie de 
renovări.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Să votăm. 
Comisiile 1,2 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. 
  Se votează în unanimitate, cu 17 voturi pentru, lipsind din sală domnul consilier 
Fazakas Mihail, HOTĂRÂREA NUMĂRUL  313/2010. 
 S-a adoptat. Deoarece punctul 38 de pe ordinea de zi a fost revocat, trecem la punctul 39. 
 PUNCTUL XXXIX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie, 2010. Prezintă : preşedintele de şedinţă. 
 Se referă la alegerea preşedintelui de şedinţă a şedinţelor din luna noiembrie. Îl propunem 
pe domnul consilier Ivan Niculae, iar în lipsa acestuia pe doamna consilier Keresztély Irma. Vă 
rog să votăm în legătură cu aceste propuneri.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 314/2010. 
 Am votat preşedintele de şedinţă. Mulţumim frumos.” 
 
 PUNCTUL XL. de pe Ordinea de zi: DIVERSE. 
 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Suntem în octombrie şi a 
început anul universitar şi pe mine mă umple de  bucurie gândul că şi Sfântul Gheorghe a devenit 
un oraş universitar, dar în noua clădire minunată, care nu este finalizată,  nu sunt încă activităţi în 
toată clădirea dar în fiecare dimineaţă nu se poate trece pe acolo, aşa aglomeraţie este. De aceea,  
aş avea trei propuneri mici. Să se facă o trecere de pietoni în faţa intrării principale căci şcoala 
generală Varodi Jozsef are două şi atunci ar trebui una şi pentru universitate. Al doilea lucru, vis-
a-vis de universitate este un spaţiu verde, acolo să se realizeze un mic parc. Iar a treia propunere 
ar fi ca în cadrul aceluiaşi spaţiu verde să se amenajeze o parcare dar doar pe timpul zilei, ca nu 
cumva reblele din împrejurimi să fie duse acolo. Deci, la universitate ar fi un portar şi ar 
supraveghea această parcare, să fie de dimineaţă de la 6 până seara la 22. O asemenea parcare s-a 
amenajat şi în faţa grădiniţei Hofaherke şi atunci ar exista una şi aici.  Aş avea de făcut 
observaţia că atunci când s-a realizat acea parcare, locatarii din zonă au spus că probabil unul din 
copiii mai marilor oraşului este la grădiniţă, de acea s-a făcut această parcare. Acum, eventual, se 



 

va spune că: Uite cum evoluează  copilul mai marelui din oraş, acum a fost la grădiniţă şi acum 
este deja student. Mulţumesc frumos că m-aţi ascultat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Domnule 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Şi eu mulţumesc pentru 
propuneri. Vis-a-vis cu universitatea sigur vom amenaja un parc frumos, sperăm că în curând va 
fi finalizată şi predată clădirea şi atunci se poate amenaja definitiv, ceva acolo. Sunt de acord şi 
cu parcarea că trebuie să găsim o soluţie, cât mai repede, pentru ca preşcolarul să devină student. 
În ceea ce priveşte trecerea de pietoni, trebuie să vedem dacă este legal să existe trei treceri la 
distanţe atât de scurte una de alta. Dar, evident, specialiştii îşi vor spune părerea în legătură cu  
acest lucru. Mulţumim pentru propuneri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„Domnul Şerban aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb. ro.):„Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„În legătură cu asta, nu?” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb. ro.):„Nu, nu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Atunci mă scuzaţi. Domnul 
Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb. ro.): „Mulţumesc frumos. Eu am 
un anunţ foarte scurt. Aţi găsit cu toţii pe masă o revistă şi un desfăşurător, un raport anual al 
Asociaţiei pentru Animale şi cu adăposturi de câini comunitari din Sfântu Gheorghe. Împreună 
cu domnul Tako şi cu domnul Miklos facem parte din delegaţia pe care consiliul o are către acest 
adăpost şi aş avea o invitaţi şi am promis directorului Horia Krauss că vă spun şi verbal că 
sâmbătă de la ora 11:00 este ziua porţilor deschise, la un an de la acest eveniment. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă mulţumim. Are cuvântul 
domnul consilier Ferencz.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb. m.): „Nu vreau să un discurs atât de lung pe 
cât m-am pregătit. Se pare că azi luăm cuvântul foarte concret. În faţa liceului de artă, acolo unde 
iar se repară trotuarul cât şi în faţa şcolii economice sau cooperatiste, nu s-ar putea modifica în 
proiect astfel încât să se amenajeze şi acolo parcari ca cele din faţa magazinului alimentar Peter 
Pista. Asta, evident, este o întrebare, aşa cum am mai spus, poate e prea târziu ca să bat la poartă. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Domnul primar răspunde acum?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc. Şi noi am discutat 
mult pe această temă, am avut pregătite două variante, una din variante avea şi parcări asigurate, 
iar a doua variantă, piste pentru biciclete. Am ales varianta a doua, unul din motive fiind şi acela 
că şi terenul din spatele Casei cu Arcade dorim să îl transformăm în parcare, iar acolo se va putea 
parca liniştit. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Domnul Ivan, 
şi acolo şi aici? Sau numai aici? Văd că şi aici aţi apăsat pe buton. Aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Mulţumesc. Una din 
problemele pe care le ridic şi pe care îl rog pe domnul primar, în măsura în care poate, să ne 
răspundă acuma, dacă nu, ulterior Nu ulterior, este faptul că anul acesta prin mai multe hotărâri 
de consiliu local, am aprobat unele proiecte de reabilitare a unor străzi. Se pare că ritmul acesta 
este foarte scăzut, şi mai mult decât atâta, nu ştiu dacă vom apuca să terminăm în acest an ceea 
ce ne-am propus. Dacă ne aducem aminte  că anul trecut foarte multe proiecte, asemenea 
proiecte l-am anulat şi banii i-am mutat în altă parte, vreau să întreb dacă licitaţiile s-au 
desfăşurat şi dacă avem multe contestaţii şi cam pe când se vor rezolva şi ele. În speţă mă refer 
strict la strada Zóld Péter, la strada Gheorghe Doja şi Budai Nagy Antal, care sunt acolo una 



 

lângă alta. A doua problemă, domnule primar, care de asemenea a fost sesizată de unii cetăţeni şi 
pe care am mai ridicat-o aici: am văzut un material în ziar, prin care se vorbea despre cele două 
patinoare, care urmează să se amplaseze. Vă readuc aminte cererea unor cetăţeni  - care locuiesc 
în zona de sud-est , sau ştiu eu cum să-i spun, în Lenin sau în partea aceea, cu patinuarul – dar nu 
numai pentru ei, poate şi pentru alţii ar fi bine ca acele condiţii pe care le vor impune celor care 
administrează patinuarul, în special de gălăgie, să se ţină cont de cetăţeni. A treia problemă care 
o ridic, este faptul că mi se pare totuşi de neacceptat la un un moment dat, să ajungem, ca 
proiectele de hotărâre depuse de consilierii locali să fie oprite din cursul normal de a fi supuse 
dezbaterii consiliului. Mă refer la mine. Am două hotărâri din 22 septembrie 2009, de anul 
trecut, deci a trecut un an şi... una din octombrie, a trecut un an şi. Am avut această problemă 
legată de alegerea preşedintelui de şedinţă. Este o lipsă a legilor, dar care poate fi uşor remediată 
printr-o hotărâre a consiliului local. Eu astăzi am depus o hotărâre în acest sens de modificare a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi vreau să văd când vom reuşi să 
discutăm despre ele. Vă mulţumesc.”' 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Vă mulţumim. Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.): „Deci, daţi-mi voie să răspund, 
poate nu pot să răspund, în acest moment, la toate întrebările. În ceea ce priveşte strada Dózsa 
György, licitaţia a avut loc anul trecut şi se finalizează lucrarea. Deci, nu ştiu ce aşteptări aveţi 
de la strada Dózsa György. Se lucrează intens, au lucrat tot anul. E o investiţie foarte mare, 
suntem în grafic, totul e în regulă. În ceea ce priveşte strada Zöld Péter, este în licitaţie. Deci, în 
acest moment s-au depus oferte, se discută. Deci, cum să vă spun? Este sub control situaţia. 
Licitaţia anterioară a fost anulată, de aceea a trebuit repetată. În ceea ce priveşte patinoarele, 
doamna viceprimar Sztakics chiar azi mi-a prezentat situaţia. Au găsit o altă locaţie pentru 
patinoar. Vă spun sincer, cel puţin la fel de mulţi oameni au venit cu argumente, să lăsăm acolo 
patinuarul, ca şi câţi au venit să nu lăsăm acolo patinuarul. Până la urmă, având în vedere faptul 
că s-a găsit o locaţie mai bună, mai avantajoasă am decis mutarea patinuarului în zona ştrandului. 
Nu în ultimul rând,  nu ştiu, aţi spus că ritmul este lent. Faţă de ce este lent, domnule Ivan? Faţă 
de lobby-ul, sau faţă de banii aduşi de dumneavoastră? Sau faţă de ce este lent ritmul lucrărilor 
în oraş?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Doamna 
Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb. ro.): „Mulţumesc. Am două probleme, sau 
trei, nici nu ştiu câte sunt. Una se referă la afirmaţia pe care aţi făcut-o adineauri, răspunzând 
domnului Ferencz, cred că. În spatele şcolii Brâncuşi, şcolii comerciale, se va ridica, adică se va 
amenaja o parcare. Sper că nu aţi uitat promisiunea cu sala de sport, sau dacă se face parcarea, se 
rămână  totuşi posibilitatea ca deasupra să se facă sala de sport, în ideea că probabil din 2012 
vom putea aduce bani aşa cum vă exprimaţi dumneavoastră, ca să putem ridica această sală de 
sport, sau dacă nu mai repede, după cum văd că bate ceasul. Deci, vă rog, dacă începeţi să faceţi 
parcarea, să nu vă uitaţi cuvântul, că aşa era proiectul, sau aşa aţi promis cel puţin, că dedesupt 
va fi parcare şi deasupra va fi sală de sport, cu promisiunea că v-am spus: în 2012, s-au să dea 
Dumnezeu mai devreme, să putem aduce banii necesari. A doua problemă: am urmărit presa şi 
mi s-a părut jenant de-a dreptul, când acum două săptămâni s-au împlinit 20 de ani de activitate a 
Fundaţiei Mihai Viteazul. Aşa cum dumneavoastră ţinţi la organizaţiile şi fundaţiile 
dumneavoastră, sigur că şi noi ţinem la ale noastre. Cu ocazia evenimentelor derulate s-a găsit de 
cuvinţă, să se arboreze steagul României şi steagul Uniunii Europene conform legii şi am aici 
pasajele din lege. Imediat am primit telefoane, să dăm jos steagurile. Nu s-au dat şi bine înţeles 
că le-a fost date de către; nu ştiu de către cine. Acum întrebarea este: în ţara noastră nu avem 
dreptul atunci când se organizează nişte activităţi, sau nu avem dreptul să arborăm steagul ţării, 
pe o instituţie publică? Este inadmisibil, după părerea mea aşa ceva. Pe urmă, am mai citit în 



 

presă o chestie foarte urâtă, în care dumneavoastră v-aţi exprimat de maniera Béla Bronz, sau nu 
ştiu cum adică Béla de Bronz. Béla de Bronz este ostaşul român, pentru noi este un simbol. 
Acum, ce-ar fi să  vă spun o poveste, că după ce s-a inaugurat statuia aceea, fără soclu, în faţa 
prefecturii, puţin mai jos, cineva s-a exprimat – şi mie chiar nu mi-a plăcut, dar vă spun cum s-a 
exprimat cineva – zice: parcă ar fi un bucătar din ăla, care stă în faţa cârciumii şi cheamă clienţii, 
deci cam aşa seamănă. Nu sunt de acord cu asta, dar cineva s-a exprimat în maniera asta şi mi s-a 
părut un pic deplasată. Dar putem pune semnul egalităţii între afirmaţia pe care am auzit-o de la 
un coleg de al nostru şi afirmaţia pe care aţi spus-o dumneavoastră. Nu cred că este nici o 
diferenţă, jignirea este de aceaşi măsură şi zău, că parcă nu ne pică bine. Cred că până la urmă tot 
împreună va trebui să construim şi de aceea nu ştiu... afirmaţiile sunt aşa, ca să ieşim în public, 
sau nu ştiu cum să spun, dar nu ne-a picat deloc bine. Deci, rugămintea mea este să ştim acolo, 
pe Casa cu Arcade are, sau nu are dreptul să fluture steagul ţării şi steagul Unirii Europene, 
pentru că astea înseamnă ceva, aşa metaforic dacă vreau să trasform, ca profesor de română: eu 
vreau să fiu cu tine, dar dumneavoastră mi-aţi tras un şut aşa, nu, nu voi, mai încolo, mai pe jos, 
aşa, eu trebuie să fiu numai singur. Aşa am interpretat eu. Răspundeţi cumva totuşi la această 
întrebare: are sau n-are dreptul steagul României şi steagul Unirii Europene să stea alături de 
steagul oraşului pe front-spiciul Casei cu Arcade? Şi dacă nu, de ce nu? Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim. Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.):„ Mulţumesc pentru aceste 
întrebări. E foarte bine că discutăm în plenul consiliului şi nu pe stradă: cine şi când trebuie să 
arboreze steagul şi unde. Vreau să fiu extrem de ferm, extrem de hotărât şi să fiu foarte clar 
pentru toată lumea şi pentru viitor. Deci, pe orice clădire, care aparţine de domeniul public  al 
municipiului Sfântu Gheorghe se arborează steagul de către municipiul Sfântu Gheorghe. Nu pot 
accepta şi nu voi accepta niciodată, ca cineva să ia o scară, să se urce pe o clădire, care face parte 
din domeniul public al oraşului şi să pună sau să ia steaguri, indiferent despre ce steag este 
vorba. Dacă dumneavoastră aţi vrut ca steagul naţional al României să fie arborat, trebuia să 
veniţi la primărie şi să rezolvaţi această problemă foarte repede. În loc să veniţi la primărie, 
dumneavoastră aţi luat o scară, sau oamenii dumneavoastră au luat o scară şi prin aceasta aceasta 
aţi făcut un gest, care nu este corect şi pentru care vreau să fie foarte clar, o să cer să nu mai fie 
prelungit contractul pentru Fundaţia Mihai Viteazul în Casa cu Arcade, pentru că eu nu am 
nevoie, în municipiul Sfântu Gheorghe, de asemnea scandaluri. Nu este o instituţie publică  şi să 
fie foarte clar acest lucru, Casa cu Arcade nu este o instituţie publică, este o clădire care face 
parte din domeniul public al oraşului. Şi oraşul decide când şi ce steaguri se vor arbora pe aceste 
clădiri. Nu pot accepta, ca cineva să ia o scară şi să pună steaguri în acest oraş. Şi ar fi bine să 
înţelegeţi şi dumneavoastră acest lucru. Nu vorbim acum despre steagul României. Avem respect 
faţă de steagul României, dar nu pot accepta ca cineva, de capul lui, să pună steaguri pe clădiri 
care aparţin domeniului public al oraşului şi cred că este logic şi normal ceea ce spun şi ar fi 
foarte bine să înţelegem acest lucru şi să nu provocăm... o comunitate să nu provoace 
comunitatea cealaltă. Şi o să spun „nu” întotdeauna extremelor, indiferent din ce direcţie vin. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb. ro.): „Nu am înţeles. În cazul în care se 
presupune că Fundaţia Mihai Viteazul nu va mai avea sediul acolo, dar rămâne probabil preferata 
dumneavoastră Fundaţia Asociaţia pentru Comunitate. Şi atunci nu are dreptul acolo să fie 
arborat steagul României, sau steagul Unirii Europene? Deci, putem face o cerere? Dacă facem o 
cerere, o aprobaţi? Asta nu înţeleg. Şi nu înţeleg de ce vă exprimaţi de maniera: „v-aţi suit cu 
scara”? Nu mă văd pe mine urcându-mă pe scară. Sau care „oamenii mei”? Deci, nu ai mei 
personal, că nu s-a suit nimeni pe scara asta, vă garantez, că eram acolo când s-au arborat 



 

steagurile, dar nu de pe scară s-au arborat, aţi fost greşit informat şi nu oamenii mei. Deci, nu 
sunt partizana acestui lucru şi chiar mi-aş fi dorit să fi făcut treaba aceasta. Vă  mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „La tema aceasta domnule 
Şerban?” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb. ro.): „Nu, la diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Poftiţi, domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Tot în legătură cu aceasta. 
Domnule primar, să nu uităm că în clădirea respectivă stă  şi biroul TOURINFO, care aparţine de 
primărie. Să nu uităm că dumneavoastră sunteţi primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi 
conform legii, în biroul dumneavoastră ar trebui să fie arborat drapelul României, să nu aruncăm 
pisica moartă la alţii, să spunem şi acolo unde este şi cum spuneaţi dumneavoastră mai înainte, 
că este bine să trăim împreună, că suntem împreună. Asta este, suntem împreună, atunci hai să 
vedem de fiecare parte de felul ei. Eu sunt un adept al traiului în comun, al realităţilor istorice, 
sociale, economice cum au ajuns ele, dar să vădem numai dintr-o parte. Nu faptul că sunteţi de 
8500 de oameni plus primarul municipiului,  puteţi să ne îngrijoraţi şi să ne spuneţi... Am fost la 
acea inaugurare a stutuii Gyárfás Jenő, pe care am găsit-o extraordinară. Gyárfás Jenő a fost un 
pictor bun. 100 de ani înainte, el a făcut ce a făcut, nu cred că a avut el treabă nici cu 
comunismul, nici cu mai ştiu eu ce altele de acolo. Dar când dumneavoastră, acolo, măcar un 
cuvânt nu ne-aţi spus şi nouă, celor câţiva români, care eram acolo, în limba română; când aţi 
gesticulat către statuia din dreapta statuia asta de aici de la Mihai Viteazul şi cu Bronz Béla şi cu 
altele, iertaţi-mă, ne-a căzut foarte rău. Zic şi eu, ca doamna. Lângă mine a fost o... cred că în 
jurul meu numai oameni de cetăţenie maghiară au fost, sau de etnie maghiară. Ştiţi că mi-au spus 
şi mie, zice: nu este bine că se fac treburi de felul ăsta în momente solemne. Iertaţi-mă, dar asta 
este. Eu cred că dumneavoastră sunteţi unu din iniţiatorii, păstrătorii şi amplificatorii acestor 
probleme, nu noi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumim frumos. Domnul 
primar? Nu. Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb. ro.): „Îmi cer scuze că... Apropos de aducere 
de fonduri. Ştiu că odată domnul primar mi-a zis: băi, ocupă-te şi tu de aducere de fonduri. Am 
prins şi eu momentul şi când a venit doamna ministru aici, m-am dus la ea. Şi am spus: doamnă 
ministru, în momentul când vă duceţi la piaţa Mihai Viteazul o să vă rupeţi picioarele, dacă 
mergeţi puţin mai încolo. Şi mi-a promis solemn şi am lăsat şi un bilet scris, ca să ştie, că, 
consilierul Şerban V. I-a cerut doamnei ministru să rezolve această problemă în aşa fel, ca 
această piaţă, care e o ruşine a oraşului – pentru că nu e numai ruşinea primarului, pentru că e 
treabă veche, de 15 – deci o ruşine a noastră, a tuturor, că noi am permis ca această piaţă, 
indiferent cu se numea, putea să-i zică piaţa Kosuth Lajos, sau ştiu eu, Petőfi Sándor, sau alt 
nume, dar este problema că e în mijlocul oraşului. Şi vreau să vă mai spun ceva: m-au solicitat 
cetăţenii de la zona aceea, m-a oprit o doamnă pe drum, o cunos, ştiu cine este, şi m-a rugat: 
domnule Şerban, dar dumneavoastră nu vedeţi că noi suntem plătitori de impozit. De ce nu e 
terminată piaţa? Să veniţi acolo, să mergeţi la fiecare cetăţean să staţi de vorbă cu fiecare şi să le 
spuneţi când o terminaţi. Zic: doamnă am discutat cu ministrul lucrărilor publice şi mi-a dat 
garanţia fermă, că – bine înţeles e un „dacă” - dacă mâine, am înţeles că mâine o să fie dat 
Guvernul jos, sau poimâine, sigur, atunci nu mai putem să cerem noi treaba asta, dar vă asigur că 
de fiecare dată când o să am ocazia şi dacă trebuie mă duc şi la Bucureşti, că am fost de mii de 
ori în Bucureşti şi înainte şi acuma, şi voi susţine aşa acum a cerut domnul primar să aducem 
fonduri, să facem în aşa fel, ca fondurile să fie cât mai multe în municipiu, indiferent de etnia în 
care trăim în acest oraş, că trăim împreună, aşa cum a spus aici colegul. Vă mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„Vă mulţumim domnule Şerban.” 



 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.):„Mulţumesc şi eu. Am şi eu o 
problemă pe care vreau să vă supun atenţiei. Înainte, evident vă mulţumesc domnule Şerban că 
faceţi lobby, şi noi am pregătit şi am predat un material doamnei Udrea, din care reiese foarte 
clar care este aportul municipiului pentru aceste lucrări şi ce fonduri am obţinut de la ministerul 
mediului. Problema pe care vreau să o ridic, este una destul de delicată. Am fost căutat de către 
conducerea armatei din municipiul Sfântu Gheorghe, cu o solicitare de a semna un act pentru 
omologarea poligonului de tragere din Sfântul Gheorghe. Şi eu vreau să vă întreb şi să votaţi şi 
dumneavoastră dacă e bine să semnez eu, ca primar un act prin care omologăm acest poligon de 
lângă Sfântu Gheorghe. Până acum nu mi s-a solicitat, probabil s-a uschimbat şi legile din 
armată, după ce am intrat în NATO şi poate că ajungem să conteze şi părerea comunităţii. Eu 
consider şi primesc foarte multe plângeri din partea locuitorilor, oameni care sunt la cimitir, care 
îşi înmormântează morţii în timp ce se trag focuri de armă şi eu vă rog să votaţi şi să-mi spuneţi 
dacă să semnez, sau să nu semenz acest act de omologare. Părerea mea este că pentru acest oraş 
nu aduce beneficii acest poligon. Noi avem doar de suferit din cauza poligonului şi dacă 
Dumnezeu ne ajută şi ajungem în situaţia în care să avem un cuvânt de spus, atunci haideţi să 
avem şi noi un cuvânt de spus. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.):„Să votăm despre poligon?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.): „Cine votează cu „da”, spune să 
semenz, cine votează cu „nu”, spune să nu semnez.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Lăsaţi-mă să spun şi eu un 
cuvânt. Domnule primar, în legătură cu această solicitare. Eu cred că nu dispunem de nici un fel 
de date, noi, poate dumneavoastră ştiţi mai multe, dar noi nu dispunem de nici un fel de date, ca 
să putem să ne întemeiem votul pe ceva, pe „da” sau „nu”. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. ro.):„Să ştiţi că nici eu nu am primit 
foarte multe documente. Am primit un act, pe care scrie: „act de omologare a poligonului, sunt 
câţiva generali, care semnează, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, puncte, puncte, puncte şi 
să semnez. Deci eu cred că trebuie să analizăm din perspectiva interesului locuitorilor oraşului, 
dacă e bine sau nu e bine, ca acolo pe acel teren să fie poligon şi ca pe acel teren să se efectueze 
trageri. Eu cred că asta este întrebarea, la care trebuie să găsim răspuns.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Bálint József.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF  (lb. m.): „Mulţumesc. După părerea mea, acest 
punct ar putea fi o oportunitate de a discuta serios cu armata despre cedarea, măcar a unei părţi, 
din acel teren, în favoarea oraşului. Consider că acesta necesită o gândire mai aprofundată şi ar 
trebui să fie rezultatul unor discuţii, dacă domnul primar semnează , sau nu, această cerere. 
Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „În ceea ce priveşte negocierile, aş 
dori să vă fac cunoscut că noi am cerut şi poligonul şi o parte din poligon, acea parte pe care am 
închiriat-o; Am cerut şi o suprafaţă mai mică, solicitată de Biserici; am cerut şi ternul de la gară 
şi clădirile; am cerut şi poligonul de la Ilieni, la fiecare solicitare am primit răspuns negativ. 
Micul poligon, de câteva hectare, de la Ilieni, ni l-ar fi dat cu condiţia ca 30% din locuinţele 
construite acolo, să se predea Ministerului Apărării Naţionale, condiţie pe care noi, încă, nu am 
acceptat-o. Totodată, în cadrul aceleiaşi întâlniri am discutat şi despre Unitatea Militară Bodoc. 
Trebuie ştiut că la Unitatea Militară Bodoc nu mai există nici o activitate. Atunci au promis că o 
vor preda Consiliului Local Bodoc, Consiliul Local a adoptat hotărârea şi tocmai ieri m-a sunat 
domnul primar aducându-mi la cunoştinţă că a primit o scrisoare prin care Ministerul îi anunţă că 
s-a răzgândit şi, până la urmă, nu mai cedează Unitatea Militară. Deci, aşa stau discuţiile purtate  
cu Ministerul, nu văd nici o deschidere, nu văd bunăvoinţa de a ceda nici un teren, aici în Zona 
Trei Scaune. Trebuie să ne confruntăm cu asta şi eu sunt de părere că, eventual, mulţumită 



 

NATO, acum, peste o mie de ani sau în viitor, dacă vom avea posibilitatea de a spune „NU”, eu 
zic că va trebui să spunem  „NU”. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş întreba 
consiliul, cu caracter consultativ, ca domnul primar să semneze, sau nu, această autorizaţie de 
funcţionare? Vă rog să votaţi în legătură cu această problemă. „Da”– să semneze şi „Nu” - să nu 
semneze. 
 Se votează cu 10 voturi împotrivă şi 3 voturi abţineri (Bálint Iosif, Guruianu Mădălin 
Doru şi Şerban Valeriu), 5 consilieri nu au votat, 4 lipsind din sală (Bereczki Kinga, Gazda 
Zóltán, Ivan Niculae Gheorghe, Nemes Tibor, d-na Pârvan Rodica nu a votat). 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb. ro.): „Să se consemneze în procesul verbal că 
am refuzat să votez.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Doamna Sztakics Éva mai are un  
anunţ de făcut. Vă rog să o ascultăm.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Azi am primit o invitaţie de la 
Nagykanizsa, prin care ne anunţă că în perioada 19- 20 octombrie, respectiv marţi şi miercuri, 
aşteaptă o delegaţie de 2, 3 persoane. Dacă cineva consideră că marţi şi miercuri ar putea să 
meargă la Nagykanizsa, domnul Rápolti I. s-a prezentat, dar dacă mai e cineva, rog să-mi 
semnaleze. Azi, cel târziu până mâine, înainte de prânz. Bine?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb. m.): „Mulţumesc frumos. O după - 
masă plăcută.”   

 
 
 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 ordinare a Consiliului Local din data de 25 noiembrie 2010. 
 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
                                 Kató Béla                                                                      Kulcsár Tünde 
 
 

 
 


