
 

 

 

 

 

 

Nr. 54.530/2010 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 25 noiembrie 2010 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Fazakas Mihail şi Takó Imre.  
 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. 2762/19.11.2010. 
La şedinţă participă, conform legii:  Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Lévai Barna - „Székely Hirmondó”, Kovács Zsolt - 
„Sláger Rádió” şi Váry O. Péter - „Háromszék”. 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Suntem în 25 
noiembrie, suntem invitaţi la o şedinţă ordinară, şedinţa ordinară pe luna în curs, din cei 21 de 
consilieri sunt prezenţi 15, deci avem cvorum de lucru. Salutăm prezenţa domnului primar, a 
doamnei secretar, presa şi invitaţii care participă cu noi la această şedinţă. Pentru început aş ruga 
să fie prezentate procesele verbale ale şedinţelor anterioare aşa cum au fost ele transmise 
prin.internet. Da! Supun la vot procesul verbal al şedinţei din 4 octombrie 2010. Dacă sunt 
discuţii? Dacă nu, supun la aprobare. Votaţi vă rog. 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Gazda Zoltán), 3 consilieri nu au votat 
lipsind din sală (Bereczki Kinga, Kovács István, Pethő István). 
 Procesul verbal din 14 octombrie 2010. Dacă sunt discuţii, dacă sunt intervenţii? 
Mulţumesc. Atunci votaţi pentru. 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Gazda Zoltán), 3 consilieri nu au votat 
lipsind din sală (Bereczki Kinga, Kovács István, Pethő István). 
 A fost aprobat. Supun la vot procesul verbal al şedinţei din 28 octombrie. Discuţii? Cine 
are intervenţii, vă rog. Dacă nu votăm pentru acest proces verbal. ” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Gazda Zoltán), 2 consilieri nu au votat 
lipsind din sală (Kovács István, Pethő István). 
 Vă mulţumesc. Procesul verbal a fost aprobat. În continuare rog iniţiatorul şi cel care a 
convocat această şedinţă să ne spună problemele pe care...” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulţumesc. Aş dori să retrag 
proiectul de hotărâre numărul 13. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Deci, domnul 
primar, ca iniţiator cere retragerea proiectului de hotărâre numărul 13. Vă supun la vot proiectul 
Ordinii de zi, pe care l-aţi primit fiecare, sunt cele 20 de puncte din care a fost retras punctul 
numărul 13. Supun la vot Ordinea de zi. Poftiţi, vă rog. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind din sală (Kovács István, 
Pethő István). 
 Mulţumesc. Ordinea de zi a fost aprobată. Conform ordinii de zi, la punctul numărul 1 
avem: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 
2010. Iniţiat şi va fi prezentat de către domnul Antal, Antal Árpád, primarul. Intervenţia doamnei 
secretar; spune că va trebui să ne înscriem cei care doresc să vorbească la diverse, să se înscrie  
 



 

înainte, deşi, după mine, puteam să ne înscriem când ne venea rândul la fiecare. Dar vă rog 
atunci, dacă aşa a fost cutuma, vă rog să vă înscrieţi pentru diverse, la Ordinea de zi, la diverse: 
domnul Guruianu, doamna Bereczki, doamna Pârvan, domnul Pethő, domnul Gazda şi Ivan. Da, 
mulţumesc. Altcineva? Vă rog, domnule primar să prezentaţi proiectul de hotărâre numărul 1, 
privind rectficarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Salut cu respect doamnele şi 
domnii consilieri, reprezentanţii presei, şi pe toţi cei prezenţi. Vă rog să permiteţi prezentarea 
unui material, de către colegii de la Biroul de Urbanism, după ce voi prezenta punctul 1 de pe 
ordinea de zi. În acel timp, eu m-aş duce la o altă şedinţă, căci, în paralel cu această şedinţă, este 
întâlnirea Consiliilor Locale din Ţinutul Secuiesc şi reprezentanţi din Parlament şi aş dori să fiu 
prezent şi acolo, şi aici. În legătură cu acest lucru, aş dori să fac cunoscut doamnelor şi domnilor 
consilieri faptul că, după întâlnirea cu conducerea sindicatului, s-a modificat contractul colectiv 
de muncă şi ziua de 1 Noiembrie, Ziua Morţilor, şi 15 Martie au fost stabilite ca fiind zile 
nelucrătoare, deci este în concordanţă cu unul din punctele de pe ordinea de zi a şedinţei de azi. 
În acelaşi timp, dacă soseşte domnul consilier Kovács István, atunci o să-l rog să ne prezinte 
rezultatele acelei comisii care a fost înfiinţată acum 7 luni, cu care era el însărcinat, căci, practic, 
de atunci s-a produs un blocaj şi am dori să ştim la ce concluzii a ajuns această comisie. Aş 
reveni, acum, la proiectul de hotărâre, la modificarea bugetului oraşului nostru. Vă fac cunoscut, 
cu bucurie, că la ora actuală, şi prin scăderea salariilor profesorilor din TVA-ul restituit, bugetul 
nostru este mai mare cu 200 de miliarde decât cel de anul trecut. Asta, în primul rând, se 
datorează banilor obţinuţi din proiecte, bani care au început să apară în buget, dar cel mai mult se 
datorează banilor de la Guvern. Modificarea despre care vorbim se ridică la valoarea de 
2.681.420 lei, din care, 450.000 de lei reprezintă majorarea cotelor defalcate din impozitul pe 
venit, şi 177.000  impozitele şi taxele locale. Prin Decizia Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice, Cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, au fost 
suplimentate cu 43.000 lei, şi cu 22.000 de lei au fost suplimentate sumele defalcate din TVA. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean, au fost modificate cotele şi sumele defalcate din TVA, şi 
anume: sumele defalcate din TVA scad cu  7.000 de lei, iar cotele defalcate din impozitul pe 
venit cresc cu 80.000 de lei. 
Bugetul nostru mai creşte cu 597.130 de lei şi cu 339.600 de lei, bani care vin prin Programul 
Operativ Regional, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru proiectul de 
reabilitare şi modernizare a Colegiului Székely Mikó, şi o parte o reprezintă sume defalcate din 
TVA. Putem să mai adăugăm la buget, de la Ministerul Mediului şi Pădurilor, suma de 1.275.000  
de lei pentru continuarea lucrărilor la reţelele de canalizare. Datorită deciziei Ministerului 
Muncii, deciziei Guvernului, nu se mai acordă sprijin financiar la constituirea familiei, acesta 
fiind motivul pentru care micşorăm cu 133.510 lei acest capitol de cheltuieli. Aceşti bani sunt, 
oricum, de la Ministerul Muncii, doar tranzitează bugetul nostru. Creşte valoarea ajutoarelor 
sociale acordate pentru încălzirea locuinţelor cu lemne cu 140.790 lei dar scade valoarea 
ajutorului acordat pentru trusouri pentru nou-născuţi cu 38.100 de lei. Micşorăm bugetul Poliţiei 
Comunitare cu 100.000 de lei, sumă care rezultă din diminuarea cheltuielilor de personal. Se 
alocă 10.000 de lei pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a României şi 5.000 de lei pentru 
Asociaţia Răniţilor şi Urmaşii Eroilor Martiri în Revoluţia din Decembrie 1989. Asta o facem în 
fiecare an. În acelaşi timp, alocăm 55.000 de lei pentru cofinanţarea programelor sportive. Nu 
voi enumera restul capitolelor, lista este foarte lungă, aveţi aceste capitole şi sume trecute în 
anexe, aşa că, dacă are cineva întrebări, în legătură cu aceste modificări, răspund cu plăcere. 
Ceea ce aş mai dori, totuşi, să menţionez, este faptul că suntem undeva pe la 90% din realizări, 
din ceea ce ne-am propus, pe la 91%, deci, până la sfârşitul anului vom realiza 100%. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc.  
 



 

Comisia Economică, „acordă aviz favorabil cu următoarele observaţii şi propuneri de 
îmbunătăţire: la obiectivele de investiţii finanţate din credit bancar se propune eliminarea 
punctului 6. Punctul 4 să se modifice la suma de 56.473.” Eventual, domnul preşedinte al 
comisiei ne va putea explica cererile şi modificările. Celelalte comisii, care au fost sesizate, 
respectiv comisiile 5 şi 6 au dat aviz favorabil. Vă mulţumesc. Poftiţi, domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Vă spun eu despre ce este vorba. 
Iniţial, pentru lucrări, la Mihai Viteazul, având în vedere faptul că licitaţia a fost contestată, am 
vrut să redirecţionăm acea sumă la altă lucrare, având în vedere faptul că, până la urmă s-a 
rezolvat această contestaţie şi am reuşit să semnăm contractul, variantă finală râmâne aşa cum 
am stabilit iniţial, deci, suma aceea de 150.000 va merge pentru lucrări la Piaţa Mihai Viteazul. 
Era necesar, pentru că în momentul în care am elaborat proiectul de modificare a bugetului era în 
contestare şi se părea că nu vom mai putea cheltui suma aceasta, anul acesta. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc. 
Alte discuţii? Doamna Bereczki, vă rog.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. În acest an, am avut foarte 
multe constrângeri guvernamentale, şi sunt şi în continuare, asta însemnând pierderea onor sume 
specifice din bugetul local. Totuşi, am reuşit să menţinem la nivel, aşa cum a spus şi domnul 
primar, la 90%. Deci, cum am reuşit să păstrăm acest nivel, din ce surse financiare s-a reuşit 
suplimentarea pierderilor financiare bugetare? Mulţumesc frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Acest lucru l-am menţionat deja în 
prezentare, am precizat exact că încasarea plusului de 200 de miliarde de lei, că bugetul nostru 
este mai mare cu 200 de miliarde de lei, faţă de cel de anul trecut, datorită sumelor din proiecte şi  
de la Guvern, deci, mulţumită finanţărilor pentru proiecte guvernamentale, datorită lobby-ului 
făcut de UDMR. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Am putea afla, totuşi, şi raportul între 
sumele de la Guvern şi sumele provenite din finanţări pentru proiecte? Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „În această prezentare nu apare 
exact, dar raportul este aproximativ de 1/4 din finanţări pentru proiecte şi 3/4 de la Guvern. 
Acest lucru se va schimba la anul, deci se va schimba raportul, cu siguranţă, deoarece acum se 
semnează contractele de finanţare pentru proiecte şi la anul vor veni multe sute de miliarde de lei 
din fonduri europene. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Mulţumesc. Mă bucur că am reuşit să 
deschidem acea licitaţie pentru piaţa Mihai Viteazul. Lucrarea respectivă trenează de foarte mult 
timp. Cred că, imediat sunt trei legislaturi, de când discutăm de această problemă şi eu aş 
propune dacă e posibil, noi vom face în continuare lobby pentru fonduri, pentru că am înţeles că 
suma necesară e în jur de 33, 34 de miliarde. Iar la acele 1.5 miliarde se mai adaugă şi 
promisiunea de 6 miliarde din partea Ministerului Dezvoltării. Eu aş propune, ca având în vedere 
că legislatura noastră se termină în 2012, iunie, să facem eforturi şi să facem în aşa fel, ca să 
tăiem panglica înainte de a termina mandatul nostru. Vă mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Propuneri pentru 
modificarea actului de astăzi nu aveţi. Mulţumesc. Alte discuţii, propuneri? Supun la vot 
propunerea Comisiei Economice, argumentată şi de domnul primar. Deci, la obiective de 
investiţii, finanţate din credit bancar, se propune eliminarea proiectului 6. vă rog. Pentru 
înseamnă eliminarea, împotrivă sau abţinerea înseamnă că rămâne acolo. Vă rog, la vot. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Da, s-a aprobat cu 19 voturi. La punctul 4, să se modifice la suma de 56.473 de lei. Vă 
rog, votăm această modificare. Pentru înseamnă modificarea acestei sume. Porniţi votarea. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Mulţumesc. Modificările au fost votate în unanimitate. Supun la vot proiectul întregii 
hotărâri. Porniţi votarea. 



 

 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 335/2010. 
 Mulţumesc. În unanimitate s-a aprobat această rectificare de buget. Spuneţi-mi şi mie, în 
calitate de preşedinte al acestei şedinţe, ce trebuie să facem acum? Sau cum doriţi?” 
 Doamna Arhitect Şef BIRTALAN CSILLA (lb.r.): „Domnul primar şi-a prezentat 
dorinţa ca să prezentăm sistemele informaţionale geografice. E vorba de sistemul informaţional 
geografic al municipiului, al primăriei şi să prezentăm ce beneficii va avea acest proiect, din 
moment ce urmează să ţinţim un contract.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Şi intră între 
punctul 1 şi 2, sau care-i treaba? Vă rog să fie consemnat aceasta în procesul verbal şi dau atunci 
cuvântul doamnei Birtalan să prezinte materialul respectiv.” 
 Doamna Arhitect Şef BIRTALAN CSILLA (lb.m.): „Deoarece prezentarea este în limba 
maghiară, aşa o să o prezint şi eu. Deci, pe scurt, aş dori să prezint beneficiile pe care le are 
Consiliul Local din Sistemul informaţional geografic. Aş vorbi despre informatica din planul 
administraţiei publice, care are 3 stâlpi de bază, pentru asta este nevoie de hard şi de soft şi, 
evident, de date, pe care să le introducem în baza de date şi administrare permanentă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O clipă, vă rog. 
Nu mai aud, aici, în microfon, traducerea. Vă rog frumos. Şi după aia, iar ne încurcăm. Nu aud 
nimic.” 
 Doamna Arhitect Şef BIRTALAN CSILLA (lb.r.): „Deci, sistemul informatic geografic 
are o serie de beneficii pentru municipiu, pentru municipalitate, pentru diferitele birouri şi 
servicii din cadrul instituţiei. Pe această folie sunt prezentate birourile care ar beneficia de pe 
urma acestui sistem informatic. Sunt prezentate, desigur, nu exact cum este organigrama 
municipiului la momentul actual, dar în mare, sunt prezentate serviciile care ar beneficia de acest 
sistem informatic geografic. Deci, cum ar arăta baza de date? Este foarte benefic atât pentru 
populaţie cât şi pentru lucrătorii din cadrul municipiului, e foarte uşor ca să accesezi. Desigur, 
fiecare serviciu ar avea o parte din baza de date care poate fi accesată şi desigur, la nivelul 
conducerii, toate nivelurile pot fi urmărite. Tot la fel şi prelucrarea şi reînnoirea datelor, tot aşa ar 
fi persoane autorizate, care trebuie să facă aceste reînnoiri. Deci, când accesăm baza de date, 
deci, în primul rând apare harta oraşului şi cu 1, 2, 3, 4 apar diferitele ferestre, pe care le accesăm 
pentru a obţine diferite date. În primul rând, avem nevoie de ortograma oraşului. Această 
ortogramă, se vede, este vorba despre municipiul nostru, care trebuie prelucrată, digitalizată şi 
această prelucrare, pe fiecare parcelă se pun şi limitele de proprietate. Pe această hartă se poate 
măsura dimensiunea parcelelor, apar străzile, apare parcelarul, apar construcţiile de pe parcela 
respectivă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Institutul de 
poliţie, nu există aşa ceva.” 
 Doamna Arhitect Şef BIRTALAN CSILLA (lb.r.): „S-a făcut doar o prezentare. În 24 
de ore trebuia făcută o prezentare şi normal că sunt greşeli. S-au făcut scanări, la scanare nu se 
pricepe aparatura, nu prea se vede, iar corecturile nu s-au putut face în 24 de ore. Deci, la partea 
de jos, dacă vrem la această hartă, să facem nişte desene, nişte proiecte, nişte orice. De exemplu, 
dacă vrem să desenăm un punct, unde să punem, de exemplu, o statuie, atunci putem să 
intervenim şi să desenăm această locaţie. Tot la fel putem la fiecare parcelă, la fiecare zonă să 
punem şi atribuţii. Atribuţiile depind de ce dorim: străzi, parcele, număr cadastral, ce se doreşte 
să se facă în anul 2010, deci planul ortofoto. Aici sunt trecute ce s-ar face în anul 2010 prin acest 
proiect. Aici este planul digital. Deci, înainte aţi văzut ortofoto, aici este planul digital. Asta a 
fost doar scanat. Deci, e doar un demo. Deci, ce avem a fost scanat şi trimis. Aici avem ortofoto; 
aici sunt trecute limitele de proprietate. Aici sunt trecute curbele de nivel, tot pe harta digitală. 
Dacă vrem să căutăm o adresă putem căuta, deci, să introducem. Tot la fel trebuie introduse şi 
numerele cadastrale, în baza de date, şi atunci putem căuta numărul cadastral după numărul 
topografic. Şi aici, în funcţie de destinaţia zonei, diferite zonificări pentru 2011, ceea ce se 
doreşte pentru 2011, reglementarea zonelor: deci, planşa cu monumente; reţele stradale. Din  
 



 

studiul de impact să fie prevăzute zonele cu disfuncţionalităţi, cu zone inundabile, cu zonele cu 
risc seism, nu seismic, de alunecare. O planşă cu proiectele în curs de derulare; zonificarea 
oraşalui pe categorii care să ia în considerare şi la stabilirea impozitelor. Nominalizarea 
insituţiilor, în plus o bază de date cu autorităţile de construire şi certificatelor de urbanism, 
elaborate. O listă a statuilor şi a mobilierului urban. Deci, aşa ar arăta o listă cu monumentele, 
practic locaţia, poze, diferite baze referitoare la acest monument. Aşa ar arăta planşa cu reţelele 
stradale, este important atunci când facem o investiţie, reînnoirea străzilor. Sunt numerotate chiar 
şi parcările. Deci, e doar intenţia. E doar un demo, ce s-ar face, nu e vorba de Sfântu, cu zonele 
de risc de inundaţie, investiţiile ce urmează. Acum aici ar fi bine să figureze piaţa Mihai 
Viteazul. Aici asta încă nu e exactă, că nu am avut noi posibilitatea să introducem datele. Diferite 
zone pentru impozite. O planşă cu diferite proprietăţi a municipiului, atât instituţiei, cât şi 
parcelele. O planţă, deci un leyer cu instituţiile, cu investiţiile. Deci, despre care am vorbit 
înainte, acum arăt cum vor arăta. Bazele de date lângă autorizaţiile de construire, să fie scanate 
pe lângă autorizaţia de construire şi planşele cele mai importante, proiectele în curs de derulare şi 
atunci dacă ceva... deci, iarăşi spun, e un demo, nu e vorba totul de Sfântu, sunt doar câteva poze 
făcute, ca se face o expertizare de teren, eventual nişte poze caracteristice la lucrările aflate în 
curs de derulare. Benefic ar fi, cum e şi liceul acum în curs de derulare, fiecare dată la ce fază a 
ajuns. Deci, la statuie, în anul 2012, 2014 s-ar face harta reţelelor, apă, canalizare, electrice, gaz, 
telecomunicaţii. Aşa ar arăta. Deci, reţelele cu alimentere de apă, canalizare, gaz. Reţeaua de 
înaltă tensiune, branşările cum ar fi benefic; telecomunicaţiile, zonele verzi. Şi alte posibilităţi la 
ce s-ar putea folosi acel sistem informatic geografic, evidenţierea proprietăţilor municipiului. 
Pun şi pozele. Deci, tot la fel, marcate zonele, străzile, care sunt domeniul public, inventarierea 
mijloacelor fixe. Aceasta este planşa pentru disciplina pentru construcţii, cum ar veni. Deci, se 
poate urmări foarte bine dacă se face un cadastru edilitar. Aceste parcele ar trebui să se 
potrivească ca un puzzle şi imediat se vede dacă cineva ocupă mai mult dintr-un domeniu – 
eventual – public, de care, de foarte multe ori, nici nu ne dăm seama, dar acest sistem ne-ar ajuta. 
Diferitele posibilităţi care arată şi baza de date cu diferite poze. Desfăşurător stradal, culorile în 
care urmează să fie vopsită faţada, mai ales în zonele centrale este important. Poze date de 
populaţie. Proiete mai importante, dacă vrem să punem camere de supraveghere la diferite colţuri 
de stărzi, care este raza de acţiune, nişte proiecte mai interesante, reţeaua mijloacelor de transport 
în comun, zonele electorale, deci, circumscripţiile. Cam asta a fost. Mulţumesc pentru atenţie. 
Dacă sunt întrebări o să răspund cu mare plăcere. Dacă nu, atunci eu vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumim şi 
noi. Bun. După mine ar fi o treabă foarte interesantă şi foarte utilă să avem aşa ceva şi la nivelul 
nostru. Să continuăm, vă rog. Avem, 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar. O rog 
pe doamna Sztakics să îl prezinte. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „De fapt, la prima hotărâre am 
aprobat modificarea bugetelor unor instituţii subordonate Primăriei. Pentru a intra în vigoare şi 
pentru ca aceste instituţii să poată folosi aceste sume de bani, trebuie să le includem şi în bugetul 
lor propriu. Aşa este, de exemplu, cazul Direcţiei de Asistenţă Comunitară.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Sunt discuţii? Întrebări? Comisiile sesizate, respectiv Comisia 1, Comisia 3, Comisia 5 au dat 
aviz favorabil. Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2. Cine votează 
da, votează pentru. Vă mulţumesc. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 336/2010. 
 A fost aprobat proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 3, doamna 
Sztakics, vă rog. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei Poliţia Comunitară pe anul 2010. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 



 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Micşorăm bugetul Poliţiei 
Comunitare cu suma de 100.000 de lei, căci 104.000 lei reprezintă contravaloarea acelui 
procentaj de 25%, pe care, obligatoriu, de la mijlocul anului, am fost nevoiţi să-l scădem din 
cheltuielile de salarizare. Din acea sumă, dorim să alocăm 4.000 de lei pentru conectarea la 
reţeaua de gaz şi valoarea reală de micşorare este de 100.000 de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Vă 
consult dacă sunt întrebări, probleme, discuţii? Dacă nu, vă informez că cele două comisii 
sesizate, respectiv Comisia numărul 1 şi Comisia numărul 5 au dat aviz favorabil. Supun la vot 
Proiectul de Hotărâre numărul 3. Vă rog votaţi. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 337/2010. 
 A fost aprobat acest proiect de hotărâre. 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2010. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Încasările proprii ale Casei de 
Cultură  „Kónya Ádám” cresc, deoarece abonamentele pentru concertele simfonice se vând prin 
Casa de Cultură. Astfel, aceste venituri suplimentare, propunerea instituţiei este de a împărţi 
această sumă pe diferite capitole din contabilitate. Sunt de părere să aprobăm propunerea 
instituţiei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Întrebări, 
discuţii? Domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Am o întrebare. Dacă banii din aceste 
încasări vor fi împărţiţi pe diferite capitole de cheltuieli, atunci, din ce bani vor fi plătiţi artiştii 
care prestează?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Evident, nu toată suma va fi 
împărţită pe alte capitole de cheltuieli. Deci, anul acesta vor fi trei concerte simfonice. De fapt, 
unul a fost deja, vor mai fi alte două. Putem să acoperim acele cheltuieli şi anul următor vom fi 
nevoiţi să dăm cu 10, 15 mii de lei mai mult, la bugetul Casei de Cultură, pentru a putea acoperi 
cheltuielile şi următoarelor 4 concerte. Calculele pe care le-am făcut, arată că o serie de concerte, 
deci o stagiune completă costă cam 10, 15 mii de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Alte întrebări, 
discuţii? Comisiile sesizate, respectiv Comisia numărul1, Comisia numărul 4 şi Comisia numărul 
5 au dat aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Se votează pentru, dacă votăm da. 
Mulţumesc. Porniţi votarea. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 338/2010. 
 S-a votat în unanimitate pentru acest proiect de hotărâre. 
 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor 
activităţilor extrabugetare în cadrul Grupului Şcolar „Puskás Tivadar” pe anul 2010. Prezintă : 
Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „De la 1 septembrie, Şcoala 
Postliceală Sanitară funcţionează în cadrul Grupului Şcolar Puskás Tivadar, astfel şcoala va 
trebui să includă în bugetul propriu, ca şi venit extrabugetar, suma de 67.000 de lei, care 
reprezintă taxe de şcolarizare la Şcoala Postliceală Sanitară. Eu zic că este demn de luat în calcul 
şi suma de 678.550 de lei pe care, în afară de asta, o realizează  Grupul Şcolar Puskás Tivadar.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Comisiile 
sesizate, respectiv Comisia numărul 1, Comisia numărul 4 şi respectiv Comisia numărul 5 au dat 
aviz favorabil. Vă rog întrebări, discuţii? Supun al vot. Se votează cu „da” cine este pentru 
această hotărâre. Porniţi votarea, vă rog. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 339/2010. 
 S-a aprobat acest proiect de hotărâre. 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 
bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 



 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În fiecare an obişnuim să 
sprijinim Asociaţia Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989. Şi în 
acest an, propunem suma de 5.000 de lei, în acest scop. Eu cred că este doar o sumă simbolică.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc. 
Întrebări, discuţii? Supun la vot. Votat „da” înseamnă că aprobăm acest proiect. Vă rog porniţi 
votarea. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 340/2010. 
 A fost aprobat. Mulţumesc. 
 PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna. 
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Dorim să modificăm Actul 
constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, în sensul că acea 
cotizaţie a locuitorilor Municipiului Sfântu Gheorghe să crească de la 1 leu, la 1,4 lei. Menţionez 
că dorim să realizăm programul diasporei prin această Asociaţie, acesta fiind, de fapt, motivul 
pentru care trebuie să-şi suplimenteze veniturile. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Întrebări, 
discuţii? Mai înainte, vreau să vă informez: comisiile sesizate, respectiv Comisia numărul 1, 
numărul 2 au dat aviz favorabil. Comisia numărul 5 a dat un aviz favorabil cu menţiunea că: în 
anexele 1 şi 2, subpunctul „b”, actul adiţional, aliniatul 1, articolul 7, litera „b” să fie introdusă 
fraza „cel puţin”. În actuala formulare este: „în suma de”. Formulând „cel puţin”, ar rezulta ca 
cei care doresc pot să dea mai mult decât aceste „cel puţin”. Vă rog, doamna Bereczki.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Aş dori să întreb dacă 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna este aceeaşi cu Asociaţia pentru 
Turismul covăsnean?Nu demult au fost postate rezultatele pentru proiectele depuse şi, din 
păcate, 2 proiecte ale acestei Asociaţii nu au primit finanţare. Întrebarea mea este legată de 
bugetul acesteia, şi anume ce buget are? Deci, cât de bine poate să găsească surse de finanţare 
pentru funcţionare? Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu propun să vă răspundă 
domnul Gazda Zoltán, membru în această Asociaţie.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Nu pot să 
răspund la această întrebare cu o sumă exactă, deoarece nu eram pregătit pentru o asemenea 
întrebare, dar cotizaţia individuală din partea celor trei Consilii se află în anexe. Până acum, 
cotizaţia municipiului Sfântu Gheorghe, la bugetul Asociaţiei, a fost de aproximativ 60.000 de 
lei. Consiliul Judeţean a fost de 50 de bani per locuitor şi nu ştiu exact câţi locuitori are judeţul 
nostru, dar în jur de 230..., deci, atunci,...sau 220, atunci contribuţia este de 110.000 de lei. 
Oraşul Covasna, ştim, şi noi am acceptat, s-a afiliat Asociaţiei în luna mai, nu a plătit, încă, 
cotizaţia, dar este vorba de aproximativ 240.000 de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă rog, doamna 
Bereczki.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Reformulez întrebarea. Nu am întrebat 
cine, cu cât cotizează, ci am întrebat dacă are bani pentru a putea acoperi cheltuielile de 
funcţionare.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Răspundeţi, vă 
rog.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Da, cheltuielile pentru funcţionare, deci, 
la ora actuală nu este o situaţie prea roz, ţinând cont de faptul că a primit sarcini în plus, care nu 
sunt incluse în bugetul anual, dar sperăm să putem să trecem de acest an, cu bine.este important 
şi pentru că avem un proiect câştigător pntru care trebuie să avem aport propriu, şi să-l plătim 
până la sfârşitul anului. Este vorba despre o prezentare în 20 de pagini a Zonei Trei Scaune, într-
un tiraj de 5000 de pagini. Am stabilit că mai bine nu ne luăm salariile, dacă situaţia aceasta  
 



 

persistă, dar această prezentare trebuie să apară până la sfârşitul anului. Asta este cel mai 
important. Aş dori să justific şi propunerea mea din comisia juridică, acea completare cu - „cel 
puţin”.care, de fapt, a fost aprobată de Consiliul Judeţean, azi, în cadrul şedinţei. Şi Consiliul 
Local Covasna, la această oră, dezbate acest proiect de hotărâre şi este foarte important ca cele 3 
Hotărâri să fie la fel. Deci, eu am propus acest lucru să nu fim nevoiţi să mergem la tribunal, sau 
să trebuiască să votăm în cele 3 Consilii pentru fiecare suplimentare a bugetului asociaţiei, ci să 
voteze numai Consiliul competent, cel care însărcinează Asociaţia cu diferite responsabilităţi. De 
aceea consider că este important. Dacă ieşim din acest an calendaristic, trebuie să mergem la 
tribunal pentru cheltuielile suplimentare, iar dacă ieşim din an, atunci se pierd acei bani pe care 
oraşul i-a acordat în acest scop. În afară de asta, am mai observat o greşeală de formă, pe care aş 
dori să o corectăm. Acel „cel puţin”, este valabil atât la anexa 1, cât şi la anexa 2, deci, acolo aş 
dori să includem această menţiune. Dar, la Anexa 1, la punctul 1, în text scrie că „la alin. 1, al 
art. 7”, dar am comparat cu regulamentul de bază şi este alin.3. Aşa că, vă rog să corectăm, aşa a 
fost trimis şi la Consiliul Judeţean şi la Consiliul Local al oraşului Covasna. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Dacă sunt alte discuţii? Dacă nu, supunem la vot modificările propuse. Corectura, prima dată 
supunem la vot corectura, corectura cerută de domnul Gazda, respectiv cu acel alineat. Cine este 
pentru? 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Keresztély Irma). 
 Mulţumesc. S-a aprobat. Supun la vot modificarea, respectiv ca în actele adiţionale, 
anexa 1 şi 2 alianiatul 1, articolul 7, litera „b” să fie introdusă fraza: „cel puţin”, la cotizaţia 
anuală a membrilor. Dacă sunteţi de acord cu introducerea acestei „cel puţin” şi suma care este 
scrisă acolo. Cine este pentru? Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Keresztély Irma). 
 Şi această modificare a fost aprobată. Votăm proiectul în întregime. Cine este pentru? 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Keresztély Irma)  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 341/2010. 
 Mulţumesc. A fost adoptat cu 18 voturi pentru. 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea statului de 
funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară Sfântu Gheorghe începând cu 01.11.2010. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Trei colege de la Direcţia de 
Asistenţă Comunitară doresc să fie avansate pe o treaptă superioară de salarizare, ţinând cont de 
faptul că au şi pregătirea şi vechimea necesară. Vă rog să le susţinem.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă rog, 
întrebări, discuţii? Comisiile sesizate, respectiv Comisia numărul 1, Comisia numărul 3, Comisia 
numărul 5 au dat aviz favorabil. Vă rog, supunem la vot. Cine este pentru, votează „da”. Porniţi 
votarea.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Keresztély Irma), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 342/2010. 
 Vă mulţumesc. Cu 18 voturi pentru, a fost adoptat şi proiectul acesta de hotărâre. 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Actului Constitutiv al S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Bálint 
Iosif, viceprimar. 
 Îl rog pe domnul viceprimar Bálint József, să prezinte materialul.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Atunci când Consiliul 
Local a înfiinţat această societate comercială, a avut mai multe scopuri, unul din acestea fiind 
acela de a administra clădirile aflate în patrimoniul oraşului, şi cele ale instituţiilor subordonate. 
Aceasta a fost responsabilitatea principală. Totodată, Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe a mai avut şi alte clădiri în administrare şi, la momentul acesta, administrarea lor este 
destul de problematică, deoarece personalul biroului de specialitate s-a împuţinat. Pentru a  
 



 

rezolva această problemă, care s-a produs la înfiinţare şi pentru a şi folosi acest lucru la 
administrarea imobilelor, ca şi o nouă oportunitate a acestei societăţi comerciale, să includem în 
Actul Constitutiv activitatea de administrare a imobilelor. Deci, aceasta este modificarea pe care 
o propunem şi pe care vă rog să o susţineţi şi dumneavoastră. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Comisia numărul 1 şi Comisia numărul 5 au dat aviz favorabil. Vă rog, întrebări, discuţii? Dacă 
nu sunt, supun la vot acest proiect de hotărâre. Porniţi votarea. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 343/2010. 
 Cu 19 voturi pentru s-a aprobat şi acest proiect de hotărâre. Trecem la Punctul 10 din 
ordinea de zi. Prezintă domnul Bálint József. 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2010. Prezintă: Bálint 
Iosif, viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Societatea Multi – Trans este, de-
asemenea, în subordinea Consiliului Local Sfântu Gheorghe. Directorul SC MULTI – TRANS  
SA a adresat Consiliului Local  rugămintea de a include în buget acele modificări care sunt 
rezultatele directe ale Hotărârilor de Consiliu. Conform Hotărârii 209 din acest an, au primit 
150.000 de lei ca şi subvenţii. Aceasta este una din modificări. A două modificare se referă la 
diferenţa care provine ca urmare a majorării TVA, dar menţinerea tarifelor la transportul în 
comun, la acelaşi nivel, deci tarifele nu au fost majorate cu creşterea procentului de TVA. 
Includerea acestor valori se observă şi în studiile de specialitate. Sunt incluse în buget şi vă rog 
să aprobăm aceste modificări, aceasta fiind şi rugămintea domnului director. Văd că domnul 
director este prezent, şi dacă este necesar, poate să vă dea, şi dumnealui, informaţii suplimentare. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Cele două 
comisii sesizate, respectiv 1 şi Comisia numărul 5 au dat aviz favorabil. Vă rog, întregări, 
discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, votează „da”. Vă 
mulţumesc. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 344/2010. 
 Cu 19 voturi pentru s-a aprobat şi acest proiect de hotărâre. Punctul următor din Ordinea 
de zi, Punctul 11. Vă rog, doamnă viceprimar Sztakics. 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă 
gratuită al imobilului „Vila Cerbul” situat în Şugaş Băi în favoarea Parohiei Romano-Catolice V. 
Sfântu Gheorghe. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Cred că Parohia Romano-
Catolică V are o viaţă foarte intensă, atât la tineret, cât şi la activităţile comunitare, acesta fiind şi 
motivul pentru care îi susţinem şi am dori să transmitem, pe o perioadă de 5 ani, imobilul „Vila 
Cerbul” din Şugaş Băi. În primul rând, pentruactivităţi de tineret şi pentru orice alte activităţi pe 
care doresc ei, să le organizeze în perioada următoare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Comisiile 
sesizate, respectiv Comisia numărul 1 dă un aviz favorabil şi acolo în proiectul acela de comodat, 
la durata contractului a fost trecut 5 ani. Comisia numărul 3, la fel, aviz favorabil cu termenul de 
5 ani. Comisia numărul 5, două voturi împotrivă: Ivan, Gazda; două voturi pentru: domnul Mild, 
domnul Pethő. Vă rog, întrebări discuţii. S-au înscris domnul Şerban şi domnul Gazda. Poate să 
se mai înscrie pe parcurs. Vă rog, domnule Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Da! Mulţumesc. Doar atât vroiam să 
spun, am spus şi în cadrul Comisiei Economice că, de fapt, acest obiectiv a fost realizat prin 
munca, să zic aşa, voluntară a oamenilor de la Gospodăria Comunală şi merită să amintim aici 
efortul care l-au făcut, să menţină acest obiectiv şi să-l punem în comparaţie cu vila care este 
lângă noi, adică lângă această vilă, a uzinei Textila. Deci, merită să amintim efortul care l-au 
făcut oamneii de la Gospodăria Comunală, mai ales că acolo, în ultima perioadă de timp, s-au  
 



 

investit aproape 2 miliarde ca acest obiectiv să-l putem da unor tineri şi sunt de acord să fie 
folosit, dacă cei care l-au făcut n-au fost în stare să-l folosească util. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumes. 
Domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Nu contest, ba 
din contră, sunt recunoscător Parohiei Romano-Catolice V., şi activităţilor acesteia. Are un rol 
cheie, foarte foarte important în ceea ce priveşte tineretul, dar, aş putea spune şi viaţa culturală, 
deoarece, nu-i aşa, concertele de orgă, dacă ar fi să amintim numai atât, sunt o realizare 
extraordinară. Dar, ca şi om care lucrează în domeniul turismului, m-aş lega de acest proiect de 
hotărâre, deoarece ştim că s-au investit sume importante de bani şi s-au făcut investiţii serioase la 
Şugaş Băi şi consider că ar fi o decizie greşită să scoatem, această vilă, din circuitul turistic. Şi 
ştiu că am plătit mult, dar asta pentru că nu a fost administrată corespunzător, nu a fost 
promovată corespunzător şi suficient, dar s-au făcut investiţii semnificative şi acolo, aşa cum a 
spus şi domnul Şerban şi eu cred că ar fi foarte important, să nu ne despărţim de această vilă, să 
găsim soluţii pentru a face o reclamă mai bună. Acum, când am făcut acea broşură de prezentare 
a Băilor Şugaş, administratorul nu a avut nici măcar o singură poză cu vila. Deci, a trebuit să 
mergem, să facem poze cu vila. În afară de asta, nu are pagină web, nu are adresă de e-mail, care 
să o putem trece în broşură, pentru ca doritorii să poată să se intereseze de cazare. Deci, eu 
personal, şi repetând rolul important pe care îl are Biserica Catolică, în viaţa oraşului, din punct 
de vedere religios şi al vieţii culturale, nu pot să susţin acest proiect de hotărâre. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim,  
domnule Gazda. Vă rog doamna Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu aş dori să-i amintesc 
domnului consilier că această vilă a fost luată înapoi, de către Consiliu, de la SC URBAN-
LOCATO SRL. Nici această vilă, şi niciun alt obiectiv turistic, sau unitate turistică nu poate să 
funcţioneze în subordinea Consiliului. Acest lucru a fost discutat pe larg, cu doamna contabilă, 
deci, pentru noi este strict interzis să avem astfel de activităţi, doar dacă este profitabilă acea 
activitate. Nu putem angaja personal. Eu vă spun; a fost destul de greu să putem rezolva 
funcţionarea, în această iarnă, a pârtiilor de schi de la Şugaş Băi, deoarece nu putem angaja 
oameni. Am discutat în comisia economică darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a 
acestei vile, iar pe termen lung, dorim să schimbăm două proprietăţi. De fapt, această vilă, care 
este a Consiliului Local, am dori să o schimbăm, dacă putem să ne înţelegem cu Biserica 
Catolică, cu acel teren de 6 hectare care se află în partea de nord a oraşului, pe lângă stadion, 
unde vom construi o nouă sală de sport sau altceva. Deci, acesta ar fi primul pas, darea în 
folosinţă gratuită şi al doilea ar fi acela de a obţine terenul acela atât de valoros pentru oraş. De-
ocamdată este vorba despre darea în folosinţă gratuită, proprietarul rămâne, în continuare, 
oraşul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Aş 
vrea să spun şi eu câteva cuvinte despre acest proiect de hotărâre. Şi mie mi se pare că e un pic 
lipsit de argumentaţie, sau o argumentaţie din punctul meu de vedere suficient de temeinică a 
ceda acest bun, din folosinţa noastră, în folosinţa altcuiva. În materialul care ni s-a prezentat, ni 
s-a pus la dispoziţie, se spune că funcţionează ineficient din punct de vedere financiar. Poate că 
ar fi fost bine să vedem, că uite domnule, s-a cheltuit atâta cu ea şi s-a câştigat atâta cu ea. E uşor 
să spunem că dăm vina pe Urban L; dar vă aduc aminte ceea ce spuneam mai înainte, că măcar 
comisia de mandatari, care era la Urban L nu s-a dus nici măcar o dată să-l prindă pe ăsta, să-i 
zică că: măi omule, sau măi directorule, uite ce este treaba, nu merge fabrica, nu merge respectiv 
acest bun, care ar trebui să aducă, în mod normal, venituri. De asemenea, în situaţia în care noi 
dezvoltăm staţiunea Şugas Băi, unde facem teleski, pârtie de ski, am cumpărat acolo un 
restaurant, am cumpărat băile calde, spaţiile de cazare pe care le avem acolo, puţine, că sunt vreo 
16, până în 20 de locuri, astea le dăm. Eu zic că am fi putut să le folosim şi noi sau măcar pentru 
 



 

 mine argumentaţia asta nu este suficientă, de aceea nici eu nu voi vota pentru acest proiect. Vă 
mulţumesc. În continuare are cuvântul domnul Bálint József, se pregăteşte domnul Gazda.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Aş avea o scurtă observaţie în ceea ce 
priveşte spusele colegei. Acest lucru, ori s-a ştiut acum jumătate de an, când am micşorat 
capitalul social,  prin luarea acestui imobil, la Urban Locato, sau, atunci, a fost o decizie greşită. 
Deci, luăm acest imobil de la cel care poate, din punct de vedere legal să o administreze şi o 
luăm la noi, care nu avem acest drept. Deci, nu asta ar trebui să fie motivaţia. În ceea ce priveşte 
faptul că avem solicitanţi şi le-o dăm, este un lucru normal, să nu o lăsăm să se piardă. Totodată, 
remarca domnului Gazda de a nu scoate această vilă din circuitul turistic, asta putem să o 
stabilim cu chiriaşul.dar ceea ce vreau să subliniez şi asupra căruia vreau să atrag atenţia este 
faptul că, este frumos să-i sprijinim pe cei care merită şi acum am găsit acest colectiv care merită 
sprijinul nostru. Să nu ne scadă cheful de dăruire nici când vom primi şi alte solicitări, cu cereri 
asemănătoare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Gazda. Urmează doamna Sztakics.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş mai dori să atrag 
atenţia asupra faptului că am fi putut da în chirie unei societăţi şi aceasta să o facă să funcţioneze 
în circuitul turistic. De ce nu am încercat acest lucru, pentru că, de nenumărate ori am profitat de 
această posibilitate. În acelaşi timp, îmi pare nespus de rău şi mi se pare patetică valoarea de 
inventar a acestui imobil: 57.000 de lei, deci, contravaloarea unui apartament cu două camere. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Da! Mulţumesc. 
Doamna Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Evident, dacă va fi cazul 
schimbului de imobiliare, atunci îl vom face la valoarea reală şi actuală a acestui imobil. Totuşi, 
argumentul meu rămâne că dacă l-am luat înapoi la Consiliu, mâine putem să-i punem lacăt şi o 
clădire fără gazdă se va degrada continu, şi îşi va pierde valoarea. Da, avem şi acea variantă de a 
da vila în chirie; asta trebuie să decidem, ce este mai important pentru noi: să ajutăm o 
comunitate activă, sau să o dăm în chirie la un întreprinzător. Da, şi asta este o variantă. Deci, 
asta este propunerea noastră şi atrag atenţia stimaţilor consilieri că adoptarea acestei hotărâri 
necesită o majoritate de 2/3.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Szentes.” 
 Domnul consilier SZENTES ÁDÁM (lb.m.): „Nu vreau să prelungesc această dezbatere, 
aş dori să spun doar că, indiferent de culoarea politică, ştim că, practic, azi – mâine, ajungem în 
situaţia în care, regretabil, dar nu vom putea să ne îngropăm morţii, în condiţii onorabile. Deci, 
dacă ne gândim pe permen lung şi ştiu că Biserica Catolică are o anumită suprafaţă de teren, care 
se poate folosi în acest scop şi prin schimb, eu propun să susţinem acum pe aceia care au acum 
posibilitatea şi care a şi demonstrat, în acest sens, mă refer, aici, la conducerea respectivei 
Parohii, şi la evenimentele organizate de aceasta şi să votăm acest proiect de hotărâre. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Alte 
discuţii, întrebări? Mulţumesc. Aş dori, dacă domnul Kató, preşedintele Comisiei Economice,  ar 
propune un termen pentru, nu putem vota fără să stabilim şi termenul pentru care se încheie acest 
contract. Deci, permiteţi-mi să susţin în locul dumneavoastră termenul de 5 ani. Să-l supun la 
vot. Deci, conform propunerilor făcute de Comisia numărul 1 şi Comisia numărul 3. Vă supun la 
vot dacă pentru acest contract de comodat consideraţi oportună durata de 5 ani, începând de la 
data semnării contractului de comodat, până la 1 ianuarie ar veni cei 5 ani, care vor fi acolo. 
Deci, pentru 5 ani se votează cu „da”. Vă rog, porniţi votarea. 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 4 voturi abţinere (Bálint Iosif, Gazda Zoltán, Guruianu 
Mădălin Doru, Pârvan Rodica). 
 



 

 S-a adoptat această cifră, această durată de 5 ani. Vă mulţumesc. În continuare, supun la 
vot întregul proiect de hotărâre. Deci, a vota cu „da” înseamnă că votăm pentru acest contract de 
comodat să se dea clădirea, respectiv „Vila Cerbul” către parohie. „Nu”, sau „abţinere” înseamnă 
că nu. Vă mulţumesc. Domnul tehnic, vă rog, porniţi votarea. 
 Se votează cu 15 voturi pentru,1 vot împotrivă (Gazda Zoltán) şi 3 voturi abţinere 
(Guruianu Mădălin Doru, Ivan Niculae Gheorghe, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 345/2010. 
 Suntem deasupra limitei de două treimi prevăzută de lege pentru astfel de situaţii, deci, 
proiectul a fost aprobat. Vă mulţumesc. Trecem la Punctul 12. Vă rog, doamna viceprimar 
Sztakics Éva. 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea unor spaţii 
situate în clădirea „Corp de supraveghere şi salvamont” din Şugaş Băi. Prezintă: Sztakics Éva 
Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „S-a construit şi am preluat 
clădirea de supraveghere şi salvamont, de la Şugaş Băi, al cărui etaj va fi închiriat unei ceainării. 
Noi ne-am dori ca spaţiul pentru schiori şi turişti să fie, pe cât posibil, cât mai mare, acesta fiind 
motivul pentru care dorim să organizăm licitaţie pentru darea în chirie a acestui spaţiu, pentru 
ceainărie. În caietul de sarcini s-a produs o greşeală: preţul chiriei nu este de 100 euro/mp/lună, 
ci este de 100 euro/lună, preţul de pornire. Vă explic şi de ce este atât de puţin, la o clădire atât 
de nouă, a cărei valoare este de 16 miliarde de lei; Dacă păstrăm proporţiile, impozitul aferent 
acestei suprafeţe, calculat cu 1,2%, este de 8.000 de lei pe an, deci venit în casieria Consiliului 
Local. Trebuie să luăm în considerare şi faptul că, pe lângă chirie, întreprinzătorul respectiv mai 
trebuie să facă şi amenajări, trebuie să plătească şi un impozit pe clădire, care este destul de 
substanţial, deoarece şi valoarea clădirii este mare. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc. 
Întrebări, discuţii? Domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Ieri am avut 
posibilitatea să văd clădirea. Din păcate, se pare că nu este complet funcţional şi, deşi nu se 
potriveşte prea bine la acest proiect de hotărâre, am de făcut, totuşi, o propunere. Este vorba 
despre această clădire. Ceainăria este la etaj şi treptele care duc la etaj sunt foarte înguste, este o 
casă a scării, şi dacă ne gândim, este aproape imposibil să meargă cineva, acolo,cu bocancii de 
schi. Aşa că, propunerea mea este să se facă pe exterior, dacă nu strică estetica clădirii, un rând 
de scări spre terase, căci acolo sunt mai multe terase. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Dacă aţi citit cu atenţie, în 
proiectul de hotărâre este trecut că, în afară de etaj, mai dăm în chirie şi o suprafaţă de 30 mp, la 
parter, aşa numită terasă, care nu e terasă, este doar spaţiu de lângă clădire. Ne-am dori, dacă şi 
acolo se va amenaja, atunci, se va rezolva problema cu ospătari. Deci, nu trebuie să urce, 
neapărat, schiorul, căci poate să facă comanda şi la parter. Aşa funcţionează şi în Austria, am 
observat de mai multe ori, şi acolo sunt zone cu etaj, dar asta se poate rezolva cu ospătari.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Alte întrebări, 
discuţii? Comisiile sesizate, respectiv Comisia numărul 1 şi Comisia numărul 5 au dat aviz 
favorabil. Nemai fiind întrebări, discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 346/ 2010. 
 Mulţumesc. Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 14 
din ordinea de zi. Vă rog, doamna Sztakics. 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui act 
adiţional la Contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe şi dl. Bocsárdi László. Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Această hotărâre are două părţi. 
Prima se referă la prelungirea contractului de management al domnului Bocsárdi László, până 
când vom aproba noul caiet de sarcini. Contractul domnului director expiră la data de 30  
 



 

noiembrie, aşa că, este ultima posibilitate de a face acest lucru. A doua parte este în legătură cu  
cererea domnului director, pe care a înregistrat-o la noi, în data de 20 octombrie şi care se referă 
la schimbarea piesei „Călător în lumina lunii”,din programul minimal de programe şi proiecte,  
care are un buget de 140.000 de lei, cu piesa „Neguţătorul din Veneţia”, cu un buget de 70.000 
de lei. Ambele părţi sunt formulate în această hotărâre. Eventual, aş ruga-o pe doamna 
Keresztély Irma să ne prezinte punctul de vedere al Comisiei Culturale, în legătură cu acest 
subiect. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Da, mulţumesc. 
Comisia numărul 4 şi Comisia numărul 5 au fost sesizate. Comisia numărul 5, aviz favorabil, 
Comisia numărul 4 propune scoaterea articolului numărul 1 şi renumerotarea articolelor din 
anexă. Vă rog, doamna Keresztély. Mulţumesc.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Da, asta doresc. Mulţumesc. În 
ultimul timp, Comisia Culturală a ţinut o strânsă legătură cu domnul director Bocsárdi László, în 
legătură cu dezvoltarea din teatru şi această intenţie a dumnealui, nouă nu ne-a adus-o la 
cunoştinţă. Cei care cunosc programul minimal al teatrului, într-o stagiune, ştiu ce înseamnă 
acest lucru. Dacă noi susţinem această schimbare, atunci, practic, asta înseamnă că în sezonul 
2010 – 2011, nu vor fi spectacole pe scena mare a teatrului. De aceea, luând toate acestea în 
calcul, şi cu bagajul de informaţii pe care-l avem, ieri, în cadrul şedinţei Comisiei Culturale am 
decis că această hotărâre trebuie desfăcută şi făcute două votări separate. Acum să votăm despre 
prelungirea contractului de management şi astfel, teatrul să-şi continue activitatea, dar să 
scoatem articolul 1, care se referă la schimbări în mijlocul stagiunii. În primul rând, este destul 
de întârziat, deoarece au trecut deja, două luni din noul sezon teatral, asta una la mână. Doi: cred 
că iubitorii de teatru din Sfântu Gheorghe merită să poată vedea spectacole pe scena mare a 
Teatrului şi nu doar mici producţii, de fapt producţii în Sala Kamara. Şi mai există un motiv, pe 
care noi, în Comisia de Cultură l-am discutat, şi noi considerăm că bugetul teatrului ar fi trebuit 
să fie suficient şi pentru această mare producţie, în momentul în care ai bani pentru asta, special 
pentru acest lucru, sunt bani pentru a încheia contracte de altă natură, şi prin asta se micşorează 
bugetul pentru această producţie, asta înseamnă că, teatrul nu şi-a stabilit, aşa cum trebuie, 
priorităţile. De aceea, repet: propunerea Comisiei Culturale este să scoatem punctul 1 din 
proiectul de hotărâre, din anexă, mă scuzaţi, deci, punctul 1 din anexă. Nu voi citi, toată lumea 
vede; articolul 1 din anexă şi să renumerotăm. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O clipă. Am eu 
o întrebare. Deci, să scoatem acest articol 1, „părţile au negociat şi au stabilit de comun acord 
modificarea, începând...” şi atunci rămâne un singur articol: „ca urmarea obţinerii, în condiţiile 
articolului 44”. Atât? Vă rog, doamna Bereczki Kinga.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc mult. Eu aş dori să iau 
cuvântul în acelaşi spirit cu al domnului consilier Szentes. Sincer, mie mi-a picat foarte bine că  
trebuie să luăm anumite decizii, indiferent de culoarea politică a fiecăruia dintre noi, căci, 
acestea sunt lucruri care au impact asupra comunităţii noastre şi indiferent de decizia noastră, pro 
sau contra, ne influenţează pe toţi, indiferent de ce parte stăm. Din păcate, eu văd că se continuă 
aducerea teatrului într-o situaţie imposibilă şi aşa numitul raport, sau studiu este doar un 
instrument pentru acest lucru. Bazându-ne pe date matematice putem să facem afirmaţii 
manipulative şi să obligăm teatrul la anumite măsuri care să-l aducă în imposibilitatea de a păstra  
nivelul calitativ, pe care îl are în prezent. Deci, este foarte usor să facem, de exemplu, anumite 
afirmaţii, că nu-i aşa, studiul arată acest lucru, că teatrul serveşte doar 3% din nevoile populaţiei. 
Şi atunci, drept urmare, să spunem că pentru 3% din locuitori, cheltuim miliarde de lei, anual. 
Dar, ăsta este adevărul, de fapt. Dar, la acest adevăr mai trebuie menţionat şi că acest procentaj 
de 3% este reprezentat de intelectualitatea de vârf. Deci, acea categorie a oraşului care este 
creatoare de valori şi care, prin munca fiecăruia, are impact asupra vieţii comunităţii, deci, 
practic, oraşul are beneficii de pe urma muncii acestora. Deci, acesta este motivul pentru care, în 
anumite cazuri, merită să facem sacrificii, căci avem nevoie de oameni de excepţie. Deci, cu cât  
 



 

avem mai mulţi oameni de excepţie în conducere, cu atât sunt mai bune deciziile luate şi una din 
urmări ar fi şi creşterea calităţii vieţii. Nu întâmplător, sistemul comunist a încercat prin orice 
mijloace să nimicească talentele, căci, persoanele capabile să gândească reprezentau, pentru ei, 
inamicii numărul 1. Din punctul meu de vedere, Teatrul Tamási Áron are puterea şi e capabil să 
păstreze un anumit public, căci, în decurs de cîteva decenii, s-a format o pătură socială care 
merge la teatru, deci, prin aceste modificări, nu vom face altceva decât să destrămăm acest 
public, deci, nu trebuie să aliniem teatrul la nevoi, ci arta dezvoltă nevoile şi cerinţele. Deci, asta 
duce după sine întregul public. Trebuie să fim foarte atenţi şi trebuie să tratăm această problemă 
a nevoilor, cu foarte mare responsabilitate, aşa cum scrie şi aici, mi-am notat, deci, la nevoile 
consumatorilor de cultură. Deci, acest studiu să nu aibă un efect invers, că nu asta vrem. 
Propunerea mea concretă este, ca acest studiu, ţinând cont că firma bucureşteană care îl 
realizează pentru un onorariu semnificativ pentru oraş, 9000 de euro,... şi acest lucru este destul 
de dezagreabil, că o firmă din exterior, o firmă din Bucureşti vine să facă evaluarea nevoilor 
locale pentru 9000 de euro. Mai bine ar fi să se realizeze o evaluare a nevoilor localnicilor, pe 
care să o putem, ulterior, folosi în procesul decizional. În curând, vine din nou, sezonul 
impozitelor şi taxelor locale. Dintr-un asemenea studiu, am putea afla până la ce nivel putem 
merge cu impozitele şi taxele şi am putea discuta despre împrumuturi.  ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Doamna 
Bereczki, permiteţi-mi o întrebare, totuşi: aveţi cumva propuneri pentru acest proiect de 
hotărâre?” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.r.): „Da! Tocmai acum am formulat 
propunerea!” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Nu despre asta este vorba în acest 
proiect de hotărâre.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Dar eu cred că am dreptul, ba din 
contră, este responsabilitatea mea să spun, pentru că de asta sunt consilier, să pot să-mi spun şi 
eu părerea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „ Nici o problemă 
la capitolul ăsta, dar pentru proiectul acesta de hotărâre.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Nu cred că este atât de plictisitor 
pentru stimaţii consilieri, sau că nu sesizează importanţa acestei probleme.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Ceea ce este deranjant este modul în 
care ai prezentat tu, toată treaba asta, de parcă eu aş avea 4 clase şi într-o manieră educativă....”  
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Îmi cer scuze pentru asta. Nu vreau să 
educ pe nimeni. Mă scuzaţi. E posibil să fie o deformaţie profesională, din păcate. Mă scuzaţi, eu 
nu vreau să educ pe nimeni, ci vreau să mă adresez inimii şi raţiunii fiecăruia. Deci, părerea mea 
concretă, propunere este sămodificăm tema acestui studiu, să se realizeze un studiu, dar care că 
evalueze nevoile şi situaţia populaţiei oraşului nostru. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „O problemă, 
doamna Bereczki. Deci, despre acest proiect de hotărâre, aveţi ceva propuneri? Deci, pentru 
acest proiect de hotărâre?” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.ro.): „Domnule preşedinte, permiteţi-mi să 
intervin, pentru că sunt complet debusolată în privinţa atitudinii unui consilier, având în vedere 
că: 1. n-a citit proiectul de hotărâre, nici nu ştie despre ce vorbim şi aici vorbeşte despre cu totul 
altceva legat de acest proiect de hotărâre. (lb. m.):Nu vorbim despre studiu, Kinga. Acest proiect 
de hotărâre nu are nimic de-a face cu studiul. Acum, în acest moment, nu are legătură. 
Prelungirea contractului este singura temă a acestui proiect. Acela este celălalt studiu, care nu e 
finalizat, încă. Despre acel studiu, o să vorbim de-acum înainte. Deci, cele două nu trebuie, nu e 
voie să le amestecăm. Prima oară a fost găina sau oul? Şi acestea sunt într-o relaţie de 
interdependenţă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc. 
Domnul Kovács.” 



 

 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Aş începe cu 
o precizare. Deci, doamna preşedintă a Comisiei Culturale spune că, în unanimitate...da, într-
adevăr, este părerea unanimă a celor prezenţi. Eu cred, în calitate de membru în Comisia 
Culturală, că nu am fost prezent la şedinţă, motivat. Am fost la înmormântarea lui Dali Sándor, 
lucru pe care l-am şi anunţat doamnei preşedinte, că trebuie să fiu acolo. Eu nu merg la 
înmormântări, ca politicienii, şi anume că-şi prezintă condoleanţele şi după aceea plecă. Eu îmi 
prezint ultimul omagiu şi rămân până la sfârşit. Deci, din acest punct de vedere, nu consider că a 
fost o decizie prea norocoasă să nu amânăm şedinţa Comisiei Culturale. Aş dori, însă, să 
menţionez că dacă aş fi fost prezent, nu mi-aş fi dat votul pozitiv pentru această decizie unanimă 
a Comisiei Culturale şi îmi spun părerea, aici. Dacă acest spectacol despre care vorbim îl 
discutăm din punct de vedere al calităţii, al puterii spirituale, atunci ar trebui să-l calificăm cu 
cea mai mare bucurie şi să fim fericiţi că s-a realizat un astfel de spectacol şi ar trebui să-i 
mulţumim lui Dumnezeu, lui Bocsárdi László şi lui Shakespeare că avem o asemenea şansă la un 
asemenea eveniment, să vedem un asemenea spectacol. Deci! Chiar şi în cazul în care, unii sau 
alţii, din anumite motive, nu vor să accepte motivele financiare, sau ţin morţiş la spectacolele de 
pe scena mare, care, şi din punctul meu de vedere sunt importante, trebuie să luăm în calcul că 
ântr-un asemenea an financiar, dacă un spectacol de studio, de o asemenea calitate, înlocuieşte 
un alt spectacol de scenă mare, nu este nici o tragedie. Deci, eu propun să acceptăm, să nu 
scoatem punctul 1, sau o parte din acest proiect de hotărâre, acea parte care se referă la 
modificarea reperoriului programului, ci să o acceptăm. Şi să ţinem cont de ceea ce este la modă, 
peste tot în lume, că a trecut vremea spectacolelor cu o mulţime de lume din sălile mari de teatru. 
Plus, ştim foarte bine că scena mare de la noi din oraş este oportună pentru ca spectatorii să poată 
vedea gleznele actorilor. În Viena sau la Budapesta se poate urmări un spectacol în sala mare, 
pentru că, toată sala, toţi spectatorii văd la fel ca noi un spectacol de studio. Deci, atâta timp cât 
sala e aşa cum e, trebuie să acceptăm că avem nevoie de aceste spectacole studio şi pentru 
calitatea şi nivelul artei, şi nu numai din motive financiare sau de economisire.mai are şi 
avantajul că este mai ieftin, dar poate ajunge la mai mulţi oameni, prin repetarea spectacolelor şi 
cine a văzut acest spectacol de teatru, nu cred că poate rămâne indiferent faţă de această 
performanţă scenică. Deci, propunerea mea este ca partea întâi să rămână parte integrantă a 
acestui proiect de hotărâre. Să acceptăm cerinţa teatrului, mai ales pentru producţiile de calitate. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc, 
domnule Kovács. Domnul Klárik, urmează domnul Guruianu. O clipă vă rog, un răspuns direct, 
preşedintele Comisiei de Cultură, doamna Kerestzély, vă rog.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Stimate coleg! Aşa vă apelez, pentru 
că...Ceea ce vorbeşte omul la telefon cu celălalt, atunci, presupun că acţionăm cu empatie şi 
suntem înţelegători. Şi în baza acestora să se afirme că politicienii merg la înmormântare doar 
cât să-şi exprime condoleanţele, căci nu au timp, eu pot numai să vă spun că cineva trebuie să şi 
lucreze. Asta, una la mână. Doi: Domnul consilier Kovács István este membru în consiliul de 
conducere al teatrului. În această calitate, aţi fost invitat o singură dată, în acest an, în acest sezon 
teatral, în consiliul de conducere, pentru că nu au fost mai multe şedinţe. Drept urmare, nu aveţi 
cunoştinţă de toate deciziile care s-au luat în teatru, deoarece, în ultimul timp, au fost 3 întâlniri 
cu directorul teatrului şi dumneavoastră nu aţi participat la niciuna din ele. Aş dori să clarific un 
lucru: atunci când am luat această decizie, nu am avut nicio rea intenţie. Evident, a trebuit să 
evaluăm cererea şi din punct de vedere economic, dintr-un singur motiv, şi anume: comisia a 
experimentat că domnul director are bani doar pentru anumite lucruri, din buget. Dar, când 
vorbim despre o producţie pe care el a programat-o, nu noi l-am obligat şi nu noi am cerut-o, 
făcând referire la faptul că nu sunt bani suficienţi pentru ea, cere modificarea, după două luni de 
la începerea stagiunii...Vă spun concret. A încheiat două contracte externe pentru servicii, care, 
de fapt, înseamnă, ori slăbirea obligaţiilor sale manageriale, ori trecerea responsabilităţilor 
asupra altora şi din acei bani se putea, lejer, rezolva problema acelei producţii de 140.000 de lei,  
 



 

la Teatrul Tamási Áron. Repet, nu am intervenit niciodată în politica teatrului şi domnul director 
a fost cel care a decis ce fel de spectacole pregăteşte pentru această stagiune. Drept urmare, eu nu 
înţeleg care e problema, că la două luni de la începerea stagiunii vrea să facă modificări şi noi 
trebuie să acceptăm acest lucru, neapărat, când, de fapt, pot să spun că banii îi cheltuie în alte 
direcţii, deci putem vorbi şi despre abateri financiare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Klárik. Se pregăteşte domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Văd că iar începem 
să alunecăm pe panta conflictelor. Eu aş dori să revin cu discuţia, acolo de unde am pornit.cred 
că nu este vorba dacă acceptăm sau nu ca domnul director să schimbe o piesă cu alta, a fost 
făcută şi prezentarea, deja, nu despre asta e vorba, asta o vom accepta, este un fapt. Aici, cred că 
este vorba de faptul de a duce această discuţie înapoi la o discuţie de comisie, de a-l invita, 
eventual, şi pe domnul director şi aceste probleme să fie discutate acolo, să fie dezbătute şi 
readuse, ulterior şi probabil că vom şi accepta că el schimbă o piesă. Aici, problema este, şi eu 
am o problemă conceptuală; cererea a fost înregistrată acum 2 săptămâni şi practic, în acelaşi 
timp, s-a făcut şi prezentarea piesei. Deci, ar fi trebuit ca domnul director, în momentul în care 
ştia că bugetul nu îi va permite o astfel de producţie mare, în acel moment să ceară modificarea 
şi doar pe urmă să se apuce să pună în scenă noua piesă. Deci, este o problemă legală, un pas 
procedural, dar repet, independent de asta, aceste probleme trebuie rezolvate şi discutate la nivel 
de comisie şi vom accepta ca şi fapt concret. Este vorba despre un spectacol de foarte mare 
calitate, a avut deja prezentarea. Susţin modificarea doar şi pentru simplul motiv ca aceste 
discuţii să se întâmple acolo unde trebuie, în Comisia Culturală, împreună cu domnul director. 
Un alt lucru pe care vreau să-l spun, o să fiu foarte succint. Câteva fraze în legătură cu spusele 
doamnei Bereczki Kinga. Acest studiu a fost solicitat, în unanimitate de conducerile tuturor 
instituţiilor culturale ale judeţului şi oraşului. Deci, a fost o şedinţă, acolo a fost o doamnă care 
realizează acest studiu, Carmen Croitoru, şi toată lumea: Teatrul Tamási Áron, Ansamblul de 
Dansuri „Háromszék”, directorul de la muzeu, toată lumea a fost de acord că este nevoie de o 
strategie culturală, la nivel orăşenesc ăi judeţean. Această doamnă a fost acceptată şi de domnul 
director, făcând parte din cea de-a doua echipă de evaluare a lui şi de atunci, o consultă în orice 
problemă managerială. Deci, nu este o străină, nu este un inamic şi este acea persoană cu care, la 
nivel consultativ, domnul director colaborează şi în ziua de azi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Guruianu. Se pregăteşte domnul Kovács.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Mulţumesc. În primul rând, 
şi eu cred că nu e obiectul discuţiei de astăzi acea comisie, sau prezenţa acelui studiu pe care, 
personal îl consider totuşi bine-venit pentru Sfântu Gheorghe. Dar trebuie să vă spun că cumva 
din ceea ce s-a discutat astăzi, eu m-am uitat pe date, pe date concrete şi mi-a plăcut intervenţia 
domnului Klárik, exact dinaintea mea, care cred că aduce cea mai multă lumină în discuţia de 
astăzi. Cererea pe care domnul Bocsárdi o face este datată pe 20 octombrie. De o lună şi ceva de 
zile acest om ne-a anunţat de ceea ce vrea să facă. Ne-a anunţat că va avea o premieră în 
noiembrie, cu altă piesă, că nu va putea fi acea piesă, care, probabil, este costisitoare şi că 
această piesă, care întâmplător şi eu am văzut-o şi este extraordinar de bună – trebuie făcută. 
Deci, eu cred că, practic, suntem puşi în faţa unui fapt împlinit. Nu din rea voinţa directorului, ci 
din faptul că noi n-am reuşit ori să avem o şedinţă, ori n-am luat în discuţie acest subiect. 
Ulterior, am văzut că în zecea, a unsprezecea,  dânsul acceptă şi pune semnătura pe ceea ce tot 
noi am cerut în 3 noiembrie. Deci, practic, din punctul dânsului de vedere nu văd unde a greşit. 
A depus cererea în octombrie, cu o lună şi ceva înainte, după care, în 3 noiembrie s-a trimis de 
către primărie contractul de management pe care dânsul semnează cu adresa din a zecea, a 
unusprezecea şi anexează spectacolele care sunt în stagiune în momentul de faţă. Din punctul 
meu de vedere, contractul cu cele două puncte... eu unul ăsta-l votez. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc,  
 



 

domnule Guruianu. Domnul Kovács. Urmează doamna Sztakics.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Eu nu m-am referit la ritmul de muncă al 
doamnei preşedinte, ci doar am spus că sunt situaţii când omul nu poate să fie în două locuri de-
odată şi o şedinţă de Comisie Culturală se poate amâna, dar o înmormântare, nu. Este o ocazie 
unică şi omul trebuie să fie acolo. Eu am ajuns, după înmormântare, la a doua parte a şedinţei, 
dar nu a mai fost vorba despre asta. În acelaşi timp, aş dori să spun că şedinţa de ieri a comisiei, 
a avut anumite lipsuri. Deci, nu numai eu am lipsit de la acea şedinţă. Şi, să zicem, că din motive 
de sănătate nu am putut să particip la una din acele întâlniri cu domnul director Bocsárdi, dar am 
fost la şedinţa Comisiei Culturale când am discutat în legătură cu caietul de sarcini, când am 
dezbătut problema încheierii contractelor cu aceşti doi oameni şi să ajungem să spunem lucruri 
de o asemenea rezonanţă, ca de exemplu, devieri de fonduri, sau alte asemenea...aici este vorba 
că managerul teatrului a angajat două persoane, persoane pe care noi, de mult timp, l-am sfătuit 
să îi angajeze şi de care are nevoie: un director economic. Că au fost anumite greşeli formale în 
contract, le-am discutat şi chiar trebuie discutate, trebuie să ajutăm şi sperăm că vorcorecta acele 
greşeli, dar, de departe se vede buna intenţie a directorului, eu aşa văd, şi sunt convins că asta va 
duce la o mai bună funcţionare a teatrului. Repet, să aprobăm această schimbare, chiar şi dacă 
datele se bat cap în cap, această birocraţie, chiar dacă nu se potriveşte totul, să ne uităm la cum 
funcţionează teatrul şi că spectacolul pe care l-am văzut este un spectacol bun. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim 
domnule Kovács. Doamna Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Doar foarte pe scurt. Eu am spus 
şi în prezentare că cererea domnului director datează din 20 octombrie, deci, nu a fost nicio 
inducere în eroare. Domnul director Bocsárdi László a depus această cerere în data de 20 
octombrie. Între această dată şi ziua de azi, nu am avut nicio şedinţă ordinară, unde să fi putut 
prezenta această problemă. Şedinţe extraordinare au fost. În schimb, trebuie să spun că domnul 
director a făcut referire la acea micşorare de 25% la cheltuielile materiale, dar asta s-a întâmplat 
începând cu data de 1 iulie.din câte ştiu, au început repetiţiile pentru „Negustorul din Veneţia”, 
încă din luna august. Şi nu ştiu, la sfârşitul lui octombrie, sau începutul lui noiembrie, a avut şi 
premiera. Deci, cererea din 20 octombrie, cred că a fost un pic întârziată. Deci, dacă am fi vrut să 
fim foarte precişi, cred că ar fi trebui să ne anunţe încă din luna august. Încă un lucru: luni, în  
şedinţa Comisiei Culturale am avut o transcriere de la teatru, în care cheltuielile cu producţia 
spectacolului „Negustorul din Veneţia” sunt de 140.000 de lei. Marţi sau miercuri am primit 
varianta corectă, în care... mă scuzaţi, am zis 70.000, dar este vorba despre 55.000 de lei. La 
telefon a zis domnul director 70.000, deci nici el nu ştia cu ce fel de cheltuieli de producţie 
lucrează. Deci, la şedinţa de miercuri ştiam deja că este vorba despre 55.000, dar luni ştiam 
140.000, a fost depusă a transcriere de la teatru, nesemnată, ci doar cu ştampila teatrului pe ea. 
Deci, nici să fi vrut şi nu aveam o imagine mai clară de atât.”   
  Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Cred că observaţia cum că, din 20 octombrie până acuma n-a avut loc şedinţă de consiliu... 
ordinară, neordinară, dar în orice caz eu n-aş ţine cont de treaba asta, pentru că eu am depus 
proiecte de hotărâre de ani de zile, din octombrie anul trecut şi încă n-am avut nici o şedinţă ca 
să-l discutăm. Aşa că eu la asta nu m-aş lega. Vă rog, întrucât nu există alte discuţii, vă supun la 
vot modificarea cerută de Comisia Economică, scuzaţi-mă, Comisia numărul 4, culturală, 
respectiv scoaterea articolului numărul 1. Încă o dată întreb, este vorba de acesta: „părţile au 
negociat şi au stabilit de comun acord modificarea, începând cu ...” Deci, dacă votăm „da” se va 
vota scoaterea acestui articol. Deci, cine votează „da”, votează pentru scoaterea articolului. 
Porniţi, vă rog, votarea. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Bereczki Kinga, Ferencz Csaba, 
Guruianu Mădălin Doru şi Kovács István) şi 3 abţineri (Bálint Iosif, Ivan Niculae Gheorghe şi 
Pethő István). 
 



 

 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Pe cale de 
consecinţă, votul majoritar a cerut scoaterea acestui articol din proiectul de hotărâre. Atunci nu 
mai are rost nici să stabilim data „începând cu... a listei programelor”. Pe cale de consecinţă, încă 
o dată, vă rog să votaţi pentru proiectul de hotărâre aşa cum a fost el modificat, respectiv române 
numai articolul numărul 2, care va căpăta articolul numărul 1. Deci, un fel de articol unic. Deci, 
votaţi cu „da” pentru proiectul de hotărâre în întregime cu acest articol numărul 1 scos. Vă rog, 
doamna Sztakics. 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bereczki Kinga) şi 2 voturi abţinere 
(Ferencz Csaba şi Guruianu Mădălin Doru), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 347/2010. 
 Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulţumesc.  
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încetarea Contractului 
de administrare nr. 4361/2006-3956/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca. Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
Vă rog, doamnă viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Extensia Universităţii Babeş 
Bolyai din Sfântu Gheorghe, odată cu construirea campusului universitar, s-a mutat de pe strada 
Ciucului nr. 50. Astfel, am dori să reluăm în administrarea Consiliului, acea clădire.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim. 
Întrebări? Comisia numărul 1, Comisia numărul 4 şi Comisia numărul 5 au dat aviz favorabil. 
Dacă nu sunt întrebări, discuţii... Vă rog, domnule Bálint.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Eu aş dori să evităm discuţiile 
care s-au ivit în cazul Vilei Cerbul, care a fost în proprietatea Urban Locato. Am întrebat-o, deja, 
pe colega noastră care sunt intenţiile noastre legate de această clădire, pe care o luăm în 
administrare. Şi nu mi-aş dori să ajungem în situaţia în care o preluăm de la Universitate şi noi să 
trebuiască să o îngrijim sau să nu o îngrijească nimeni. Deci, este normal să o preluăm, dar, ar 
trebui să ştim când şi în ce scop. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Daţi răspuns? 
Vă rog, doamna Keresztély.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA(lb.m.): „De fapt, clădirea despre care vorbim, 
este o aripă a clădirii Grupului Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară „Gámán János”. În această 
clădire, în doar o parte a ei, a funcţionat a Universitatea „Babeş-Bolyai”.În cealaltă parte 
funcţionează, în continuare şcoala  „Gámán János”, acolo îşi are clasele. Drept urmare, în primă 
fază trebuie să o preluăm, căci, de fapt, a fost dată în folosinţă gratuită, universităţii. Următorul 
pas ar fi să o dăm înapoi şcolii, în administrare. Acest lucru va fi valabil doar până anul viitor, 30 
august, căci, de la 1 septembrie va trebui să facem modificări la reţeaua şcolară a Municipiului 
Sfântu Gheorghe. În acest sens, a fost finalizat studiul, de către inspectoratul Judeţean Şcolar, 
studiu care certifică faptul că Şcoala Gámán János, în anul şcolar 2010 – 2011 nu rămâne centru 
financiar, ci va funcţiona doar structural şi atunci va fi momentul în care Consiliul Local va 
trebui să decidă în legătură cu împărţirea şi funcţionalitatea celor 3 clădiri din curtea şcolii. 
Evident, sunt mai multe posibilităţi. În primul rând, eu mă gândesc că acele clădiri în care s-a 
desfăşurat proces educaţional, să rămână cu aceeaşi destinaţie, căci efectivul de copii de 
grădiniţă creşte treptat şi trebuie să ne gândim şi la varianta că Sfântu Gheorghe mai are nevoie 
de o a doua creşă. Vă repet, nu s-a luat nicio decizie, ceea ce am spus sunt doar gândurile mele 
spuse cu voce tare. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Alte 
discuţii? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Vă rog porniţi votarea. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, lipsind din sală (Ferencz Csaba şi 
Mild Zoltán) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 348/2010. 
 Am aprobat acest proiect de hotărâre. 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea fără 
licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat. Prezintă:  
 



 

Bálint Iosif, viceprimar. Vă rog, domnul viceprimar.”  
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Casa de Ajutor Reciproc 
„Olt” ar dori să construiască o rampă pentru persoanele cu handicap locomotor, la intrare. Este o 
cerinţă normală, bine că există posibilitate şi dorinţă de realizare. Vă rog frumos să susţineţi 
acest proiect. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Comisiile 
sesizate, respectiv Comisia numărul 1, Comisia numărul 2 şi Comisia numărul 5 au dat aviz 
favorabil. Vă rog, întrebări, discuţii? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Mild Zoltán) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 349/2010. 
 A fost aprobat acest proiect de hotărâre.  
 PUNCTUL XVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal din municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gheorghe Doja şi str. Pădurii”. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. Vă rog, doamnă viceprimar Sztakics.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „S-a realizat documentaţia 
tehnico – economică pentru lucrarea de iluminat public din strada Gheorghe Doja şi strada 
Pădurii. Astfel, lucrările la sistemul de iluminat public de pe strada Gheorghe Doja au fost 
evaluate de specialişti la valoarea de 122.424,11 lei şi pe strada Pădurii, valoarea lucrărilor 
ajunge la suma de 63.125,87 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă rog, dacă 
sunt întrebări, discuţii? Materialul este destul de lung. Aveţi probleme? Dacă nu, supun la vot 
proiectul de hotărâre. Cu „da”, cine este de acord cu acest proiect de hotărâre. Porniţi votarea, vă 
rog. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Mild Zoltán) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 350/2010. 
 S-a aprobat acest proiect de hotărâre.  
 PUNCTUL XVIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea zilei de 15 
Martie, ca sărbătoare oficială locală în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă : consilier Ferencz 
Csaba, în numele fracţiunii P.C.M. Domnul consilier Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Dacă îmi 
permit colegii, aş dori să prezint următoarele două proiecte de hotărâre, împreună, foarte pe 
scurt. Sunt legate una de alta.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Deci, este vorba 
despre proiectul următor, 19?” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.): „Da! 18 şi 19. Fracţiunea Civică 
Maghiară consideră, la fel şi eu, că mai mult sau mai puţin, suntem de acord cu acestea, cu faptul 
că, Consiliul Local trebuie să-şi respecte cetăţenii şi să ofere un cadru legal sărbătorilor acestora. 
Aici, noi ne gândim la cele 2 sărbători de bază, 15 martie şi la sărbătoarea oraşului, pe care, de 
ani de zile, le serbăm cu mare fast. De aceea, ne-am gândit să creem cadru legal prin aceste 
proiecte de hotărâre, pentru stabilirea acestor zile ca sărbători oficiale locale, fiind zile 
nelucrătoare pentru angajaţii din instituţiile Primăriei şi celor aparţinătoare acesteia, cât şi tuturor 
angajaţilor, aceste două zile având valabilitate permanentă. Acesta este gândul de bază al celor 
două proiecte, pe care vă rog să le susţineţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. În 
ceea ce priveşte proiectul de hotărâre numărul 18, Comisia numărul 4 a dat aviz favorabil cu o 
abţinere; Comisia numărul 5 un vot împotrivă: domnul Ivan. Autoritatea locală nu are 
competenţa de a declara şi inpune zile nelucrătoare. Vă rog, dacă sunt întrebări, sau după aceea 
discuţii. Domnul Klárik.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ceea ce am discutat 
şi cu domnul Bálint, conducătorul Fracţiunii Civice, suntem de acord cu proiectul de hotărâre  
 



 

pentru 15 martie. Deci, este un gest simbolic, de principiu, deşi, domnul primar a şi trecut 
această zi în contractul colectiv de muncă. Deci, nu ştiu dacă procedura a vut loc, deja, care ar 
face acest proiect să fie fără sens, dar are o valoare simbolică şi am zis că o vom susţine. În ceea 
ce priveşte Ziua Sfântu Gheorghe, aş avea o reţinere, deoarece o consider paradoxală şi fără rost, 
ţinând cont de faptul că organizarea Zilelor Sfântu Gheorghe se face de către instituţiile 
subordonate, deci, atunci lucrează cel mai mult. Începând cu Tega, şi terminând cu celelalte 
instituţii subordonate, Poliţia Comunitară – e afară 24 de ore din 24, pe teren, altfel nu sunt 
Zilele Oraşului. Dacă o declarăm, prin Hotărâre, zi nelucrătoare, trebuie să recupereze într-o zi 
de sâmbătă, pe lângă faptul că lucrează foarte mult în acea zi, sau zilele următoare...deci, 
consider paradoxal şi părerea mea este că nu are rost să vorbim despre această hotărâre. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Aş 
avea, totuşi, şi eu unele observaţii. În ceea ce priveşte ziua de 15 martie, fără să fiu deloc 
impotriva importanţei sau însemnătăţii ei – nu ştiu dacă e cuvântul cel mai frumos spus – pentru 
populaţia de etnie maghiară, dar consider că nici până în prezent nimeni nu a fost împiedicat de a 
participa la această manifestare, la aceste zile. Pe de altă parte, vorbea domnul Klárik, a spus aici 
despre acel contract de muncă prin care Consiliul Judeţean şi Primăria Sfântu Gheorghe au 
acceptat sau au negociat în acest contract colectiv de muncă ca zile libere aceste zile, sunt două 
lucruri diferite. Una: sărbătoarea oficială locală nu există ca termen juridic nicăieri. Şi în al 
doilea rând, dacă eu angajez pe cineva, eu pot să-i dau liber toată săptămâna, nu numai o zi sau 
două, pot să-i dau liber când vreau eu, sau cum vreau eu. Sunt lucruri diferite. Contractul între 
noi e una şi impunerea zilei oficiale este alta. În continuare, aş vrea să vă citesc o lucare, care şi 
dumneavoastră aţi avut-o, un referat, un raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre numărul 
54821/2010, privind stabilirea zilei de 15 martie ca sărbătoare oficială locală în Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Proiectul este semnat de trei jurişti ca lumea, respectiv: doamna secretar 
Kulcsár Tünde, consilier juridic Hengán Ilajnal şi consilier juridic Kolpinski Judith. Şi spune aici 
aşa: „Prin proiectul de hotărâre studiat se iniţiază ...-aici fac încă o paranteză şi întăresc ce am 
spus mai înainte. Prin contractele colective de muncă se dau, aţi văzut: ziua energiticianului, ziua 
constructorului, ziua, ştiu eu, minerului, sau mai ştiu eu care, dar este un contract între angajator 
şi cel care are liber şi nu lucrează în ziua respectivă, pentru că, practic, această zi liberă este o zi 
subvenţionată de către angajator, care plăteşte salariul celui care nu lucrează, indiferent dacă este 
1 ianuarie sau că este prima zi de Paşti. Îmi cer scuze pentru paranteză şi revin la referat...-  
declararea zilei de 15 martie (ziua maghiarilor de pretutindeni)  ca sărbătoare oficială locală, fără 
arătarea unui temei legal special pentru această iniţiativă. Pentru acest motiv a devenit necesară 
studierea legislaţiei în materie, pentru a stabili oportunitatea şi legalitatea unui act normativ local 
care ar reglementa acest domeniu. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt stabilite 
în mod expres şi limitativ prin art. 134 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. În 
consecinţă, declararea de către autorităţile publice locale ca zi de sărbătoare locală nelucrătoare a 
zilei de 15 martie nu are temei legal special. Potrivit prevederilor Legii nr. 24 din 27 martie 2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în formula 
introductivă a unui act administrativ trebuie prevăzut pe lângă temeiul legal general stabilit prin 
Legea nr. 215/2001 şi temeiul legal special, care în cazul de faţă lipseşte. Dreptul de a sărbători 
evenimentul este asigurat prin Constituţia României, însă dreptul de a declara evenimentul ca 
sărbătoare oficială nu este stabilit printre competenţele autorităţilor locale. Pe de altă parte, 
declararea ca zi nelucrătoare a zilei de 15 martie depăşeşte competenţele autorităţilor locale prin 
faptul că art. 134 din Codul Muncii stabileşte limitativ şi exclusiv zilele în care nu se lucrează, 
făcând o singură excepţie de la regulă şi anume: stabilirea altor zile libere prin contractul colectiv 
de munca aplicabil. Includerea unor astfel de clauze în contractul colectiv de muncă se realizează 
în condiţiile Legii nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de munca, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin acordul părţilor semnatare ale acestuia.” Deci, nu mai 
citesc din acest referat ci o spun eu, aşa cum văd şi eu şi cum mi se pare, că această prezentare  
 



 

acoperă integral ceea ce era de spus şi încă o dată consider, că a declara aceste zile nelucrătoare, 
indiferent că este asta sau este alta excede capacităţile noatre de hotărâre în domeniul respectiv. 
Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Bálint József, se pregăteşte doamna Pârvan.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă citim cu atenţie, 
atunci ambele proiecte ar oferi posibilitatea şi nu ar obliga.Ceea ce poate fi de natură obligatorie 
ar în cazul instituţiilor subordonate Primăriei, şi în primul rând, în cazul Primăriei. Ba chiar s-a şi 
întâmplat acest lucru. Evident, oricine dacă s-ar uita în oglindă, ar zâmbi şi este evident că 
înregistrarea acestor date în contractul colectiv de muncă a fost ca efect la această iniţiativă. 
Deci, această intervenţie a mea nu vreau să fie sâmbure de ceartă, este doar o simplă constatare. 
În ceea ce priveşte observaţia juriştilor şi a doamne secretar, nu este specificat de nicio lege, dar 
nu am găsit nicio alta care să interzică. Asta ar putea fi un semn al guvernării locale. De fapt, 
este un apel, este o direcţie dată, este un semnal. Nu putem obliga firmele, nu putem să ne 
amestecăm în munca lor. Doar prin lege, aşa cum a menţionat şi colegul Ivan, doar aşa se poate. 
Şi atunci, aş profita de ocazie să vă spun că Parlamentul se pregăteşte să accepte noi zile de 
sărbătoare, printre altele şi 24 ianuarie.Eu vin cu rugămintea către colegii noştri care sunt 
membri în partidele de guvernământ, să transmită mai departe ca şi data de 15 martie să fie 
declarată în rândul sărbătorilor legale. Măcar atâta parte avem şi noi, la guvernare, cred, şi se 
poate. Deci, revenind, nu o să obligăm pe nimeni, în afară de ceea ce s-a întâmplat, deja. În ceea 
ce priveşte spusele lui Klárik Attila, bine-nţeles, dacă aşa ne gândim, este adevărat.dar eu 
consider că este imposibil ca cineva să oblige angajaţii să recupereze într-o sâmbătă, zilele în 
care, deja, oricum, a lucrat din greu. Este un pic dur. Mulţumesc frumos. Eu rog colegii să 
susţină ambele proiecte de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim,  
domnule Bálint. Vreau să răspund câte ceva la cele spuse de dumneavoastră. Şi anume: ca şi ţară, 
mi se pare că suntem dintre comunităţile care avem cele mai multe zile libere. Dacă nu este Anul 
Nou, sau Crăciunul, sau Paştele, vine Sfânta Erzsike, vine Miklós bacsi, vine nu ştiu cine, vine 
ploaia, vine ninsoarea şi căutăm prilejul să nu lucrăm. Nu imput, că prin aceasta s-a încercat să 
nu lucrăm, numai spun ca idee. Faptul că, în Guvern se discută stabilirea unor zile oficiale este 
exact ceea ce facem şi noi aici, unul zice da, altul zice nu, mai zice nu ştiu cum. Dar să nu uităm 
că legea reglementează cadrul general şi nu cazuri sau situaţii, pentru că nu putem spune, că tot 
ce este interzis în lege este permis. Şi ar fi mult prea lungă discuţia ca s-o putem continua. 
Spuneaţi dumneavoastră despre obligativitate, că nu obligăm pe nimeni. Atunci de ce să le 
declarăm zile oficial nelucrătoare? Ajungem acolo că ne trezim că la 23 august, când semnează 
fiecare convocatorul, te prezinţi acolo, tu iei steagul, eu iai tabloul, tu iei ăla, tu iei ailaltă şi 
mergem la defilare. Părerea mea, încă odată, este – doamnelor şi domnilor – nimeni nu împiedică 
pe nimeni, să meargă, să-şi manifeste plăcerea de a participa la o comemorare, la o manifestaţie 
culturală, politică, publică sau oricum vrem s-o luăm, în măsura în care îl trage inima înspre 
acolo. Dar, părerea mea, şi încă o dată o spun, din punct de vedere legal mi se pare imposibil ca 
noi să reglementăm aceasta, indiferent că o spunem numai orientativ sau că o spunem numai nu 
ştiu cum. Ce fel de sărbătoare oficială este aceea, care cerem numai instituţiilor subordonate 
consiliului? Ori este sărbătoare pentru toată lumea, ori numai nelucrătoare pentru instituţiile 
subordonate Primăriei, sau cum a fost formulată acolo. Deci, eu încă o dată spun, că putem să ne 
gândim şi ştiu eu, găsite alte situaţii, alte modalităţi de a rezolva această problemă de a sărbători. 
Asta este părerea mea, şi în ceea ce priveşte declararea ca zile oficial nelucrătoare a zilei de 15 
martie, eu am să mă abţin sau am să fiu împotrivă pentru că mi se pare că nu este competent să 
fac aceasta. O rog pe doamna Pârvan, apoi domnul Ferencz.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Aşa, după cum au prezentat şi iniţiatorii 
acestor două proiecte, mie mi se pare că aceastea sunt făcute ca să spunem locuitorilor oraşului 
că: uite mai trăim şi noi luptăm pentru voi, pentru maghiari să obţinem 15 martie, pentru români 
să obţinem Sfântu Gheorghe. Acum ne gândim la instituţii, discutam şi ieri la Comisia de 
Cultură, aşa cum sunt şcolile, ştiţi că dacă aceste zile cad: luni, marţi, miercuri, joi şi nu cad la  
 



 

sfârşit de săptămână, dăm peste cap toată activitatea din şcoli. Acuma, întrebarea pe care mi-o 
pun eu, ca director de şcoală Constantin Brâncuşi, eu ce le spun elevilor? Mergeţi acasă că e 15 
martie, nu? E o întrebare la care chiar nu găsesc răspuns. Mai bine am lucra în aşa fel, încât fără 
să fie liberă 15 martie, să mergem cu toţii, să sărbătorim pe 15 martie şi să mergem cu toţii, să 
sărbătorim 1 Decembrie. Mie mi se pare că asta e doar aşa o chestie, neavând altă activitate, hai 
să arătăm că uite ce am putea să facem pentru voi românii, sau pentru voi maghiarii. Eu nu văd 
aplicabil acest proiect, nu-l văd pe cel cu numărul 18, nici pe cel cu numărul 19. Deocamdată,  
suntem în România şi ziua naţională e 1 Decembrie. Deci, nu ştiu cum să spun... Deocamdată. 
Apoi, eu ştiu... Cereţi în parlament, cő singur se va da, în brambuleala actuală, orice. Dar 
problema este următoarea: eu stau şi mă întreb, dacă tot ne luăm zile libere, noi pe ce vom mai fi 
plătiţi în ţara asta? Că tot dorim, cum zicea şi domnul Ivan, imediat o să primim zile libere că e 
toamnă lungă, sau că ce ştiu eu ce altă trăznaie. Deci, mi se pare, că tutuşi parcă, parcă prea 
întindem coarda. Şi dacă vrem să facem ceva pentru locuitori sau să le ţinem atenţia trează că 
facem ceva pentru ei, să facem ceva real şi nu să încurcăm lucrurile şi activităţile în aşa fel încât 
din dezordinea actuală să creem o supra dezordine. Eu una sunt total împotriva acestor proiecte, 
care au primit avizul de legalitate negativ,  deci, odată că încălcăm legea şi le consider doar o 
diversiune, ca să-i arătăm lui Ionică sau Gyuri că vezi, noi ne gândim la voi, dar aia n-au vrut să 
voteze. Eu voi vota împotrivă, bine-nţeles. Vă rog să se consemneze în procesul verbal. 
Mulţumesc. Şi să lucrăm pentru a fi împreună, nu pentru a ne despărţi definitiv. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Ferenecz.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş mai adăuga, sau 
mai bine zis, aş nuanţa următorul lucru: în viaţa comunităţilor, o sărbătoare are o semnificaţie 
enormă. Poate să fie o sărbătoare naţională, sau de identitate naţională, o sărbătoare de întărire a 
unor entităţi, care, de fapt, face bine tuturor, poate fi vorba de sărbătoarea oraşului, când ne 
simţim cu toţii bine, şi nu de aceea că nu trebuie să facem nimic, eventual nu trebuie să mergem 
la servici, ci ne simţim bine, pentru că, noi, ca şi comunitate, putem să ne formulăm 
nevoile.Acesta este, de fapt, motivul acestor două proiecte de hotărâre. Astfe, în acest sens, eu 
cred că nu ne desparte, ci, mai degrabă, ne uneşte. Mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc 
domnule Ferencz şi încă o dată vă spun: pentru mine sărbotoarea este sărbătoare. Eu personal nu 
am nimic cu sărbătoarea şi nici cu 15 martie, nici oricare de Sfântu Gheorghe sau care o fi. În 
schimb este vorba de sărbătoarea oficială locală. Deci, asta era, care atunci automat devine zi 
nelucrătoare. Mulţumesc. Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Mulţumesc. Spun sincer, că n-am vrut să 
intervin în această discuţie, din două motive. Unu: pentru că ştiu, că am participat şi la ziua de 15 
martie. Din păcate, atunci, cineva m-a întrebat ce caut acolo, am mai spus treaba asta în consiliu 
odată, mi se pare. Dacă vă uitaţi în procesul verbal o să vedeţi treaba asta. Şi doi: fac parte dintr-
o familie, unde e familie mixtă. Deci, noi sărbătorim şi paştele românesc şi paştele unguresc şi 
ziua morţilor şi aşa mai departe, fără să fie necesar ca să facem în Consiliul Local, să declarăm 
aceste zile ca zile naţionale. Sau în momentul în care o declar zi într-adevăr, trebuie să am o 
prevedere legală. Eu cred că 15 martie îl vom ţine întotdeauna, indiferent că noi hotărâm aici sau 
nu hotărâm, sau votăm pentru, sau ne abţinem sau aşa mai departe. S-a ţinut şi până acum şi se 
va ţine şi în continuare. Este o zi de sensibilitate a tuturor maghiarilor, nu putem să negăm acest 
lucru. Chiar acum citesc ceva istorie, cu asta mă ocup după mesele. Deci, nu putem spune, că 
acest lucru... Deci, este o problemă de sensibilitate a acelor care, într-adevăr, sunt conaţionalii 
noşti şi care... chiar vroiam să spun aici, că am aici în faţă calendarul zilei de 1 Decembrie şi vă 
invit pe toţi să mergem acolo, inclusiv toată lumea şi la 15 martie şi la 1 Decembrie, care este 
prin constituţie stabilită zi naţională. Iar de aceea, dacă, într-adevăr consideraţi necesar, sigur se 
poate interveni ca ziua de 15 martie. Eu cred că sunt comunităţi maghiare şi în alte localităţi. De 
exemplu: azi am văzut în ziar că acum au văzut şi comunele. Azi citeam în ziar că nu ştiu care 
 



 

 comună vrea să declare 15 martie sărbătoare legală în comuna x, y. Deci, se creează o problemă 
din treaba asta şi atunci va trebui reglementată pe nivel naţional, domnule. Se stabileşte că în 
calendarul, conform legii este zi de sărbătoare şi să vedem cum se poate rezolva problema. 
Pentru că eu aveam probleme şi cu zilele de Paşti, de exemplu, la Gospodăria Comunală, când 
eram director, întotdeauna aveam probleme, pentru că aveam, să zicem, 20 de oameni, care erau 
de confesiune ortodoxă şi ţineau paştele în altă zi şi atunci ce am făcut. Am zis mergeţi şi voi la 
20, ţineţi şi pe aia, şi pe aia, că altfel nu se poate rezolva problema, pentru că fiecare lucra 
împreună. Nu puteam să zic, că ăsta lucrează, ala nu lucrează. În final: eu cred că, indiferent că 
hotărâm ceva aici, care aşa cum s-a spus aici, eu cred că doamna secretar şi juriştii s-au uitat în 
legi, deci, nu s-au uitat în altă parte. Nu? Şi atunci e foarte greu să-i impunem Consiliului Local 
să adopte o hotărâre, care, într-adevăr, nu are susţinerea legală. Dar în acelaşi timp, putem, într-
adevăr, prin organizaţiile nonguvernamentale sau prin ONG-uri, prin fundaţiile care le avem, să 
chemăm toată populaţia din Sfântu Gheorghe, ca acea zi de sărbătoare să o facem împreună şi să 
fim invitaţi şi noi  de fiecare dată. Eu de exemplu, m-am autoinvitat. Am spus: păi domnule, pe 
mine nu mă invitaţi? Deci, eu aşa consider, că trebuie să convieţuim în continuare. (lb.m.): 
Nemai-vorbind de faptul că suntem o familie mixtă, deci, jumi – juma, cum s-e spune. Aşa nu se 
poate că eu vreau asta şi soţia vrea altceva, sau copilul, altceva. Putem să mergem mai departe 
doar pe baza discuţiilor de comun acord şi cred că doar aşa se poate merge mai departe. Dacă, în 
permanenţă găsesc să vin şi să spun că asta e treabă politică şică ce lucru mare am făcut... N-am 
făcut nici un lucru mare. Să sărbătorim împreună, şi atunci va fi bine. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Nemai fiind 
înscrieri la cuvânt, vă rog să votăm. Se votează „da”, pentru această hotărâre. Porniţi votarea. 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Ivan Niculae Gheorghe, Pârvan 
Rodica) şi 2 voturi abţinere (Guruianu Mădălin Doru, Şerban Valeriu), 3 consilieri nu au votat 
lipsind din sală (Miklos Zoltán, Mild Zoltán, Szentes Ádám) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
351/2010. 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Hotărârea a trecut, deci, este aprobată ca hotărâre. Mulţumesc. Domnul Ferencz Csaba. Vreau o 
confirmare de la dumneavoastră că este acelaşi, care a fost mai înainte.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.): „Am menţionat mai devreme că cele două 
proiecte le voi prezenta împreună. 
 PUNCTUL XIX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea zilei „Sfântu 
Gheorghe”, ca sărbătoare oficială locală în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc şi 
eu. Cele două comisii sesizate, Comisia numărul 4: un vot împotrivă, două abţineri şi un vot 
pentru. Deci, este vorba de respingerea avizării proiectului de hotărâre. Comisia numărul 5 cu 3 
la 1, un vot împotrivă: domnul Ivan. Aceeaşi problemă: autoritatea locală nu are competenţa de a 
declara şi impune zile nelucrătoare. Vă mulţumesc. Vă rog, întrebări şi discuţii. Vă rog foarte 
mult, nu votăm două propuneri de hotărâre dintr-o dată. Dacă sunt discuţii sunt, dacă nu sunt, nu 
sunt, dar nu putem să discutăm o dată pentru două. Vă rog. Dacă nu sunt, în aceleaşi condiţii – cu 
atenţionarea că eu consider, de asemenea, că este ilegal şi expunerea care am avut-o de la juriştii 
în materie, avizul respectiv. Vă rog foarte mult să  votăm. Se votează „da” pentru. Vă rog. 
 Se votează cu 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Bodór Lóránd, Ivan Niculae Gheorghe, 
Keresztély Irma, Sztakics Éva Judit) şi 5 voturi abţinere (Guruianu Mădălin Doru, Kató Béla, 
Klárik Attila, Pârvan Rodica, Şerban Valeriu), 3 consilieri nu au votat lipsind din sală (Miklos 
Zoltán, Mild Zoltán, Szentes Ádám) 
 Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Vă mulţumesc. 
 PUNCTUL XX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2010. Prezintă : preşedintele de şedinţă, domnul 
Ivan Niculae Gheorghe. 
 Vă rog să ne alegem preşedintele de şedinţă pentru luna decembrie. Propun pe doamna  
 



 

consilier Keresztély Irma, conform algolitmului pe care îl avem după nume, în ordinea alfabetică 
a numelor. Iar în lipsa acesteia, domnul consilier Klárik A. Vă rog, dacă sunt observaţii? Dacă 
nu, vă rog votaţi. „Da” înseamnă doamna preşedinte Keresztély Irma şi în lipsa dumneaei 
domnul Klárik Attila. Votarea nu trebuie să fie secretă. Ştiţi de ce? N-aş fi vrut să vă spun astăzi. 
În articolul 35 din legea 215, preşedintele de şedinţă, e vorba acolo de primul preşedinte de 
şedinţă; se alege prin vot deschis, la propunerea decanului la vârstă. Restul comentatoriilor le fac 
ulterior. Mulţumesc. Porniţi votarea, vă rog. 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Keresztély Irma), lipsind din sală 
consilierii Miklos Zoltán, Mild Zoltán şi Szentes Ádám, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 352/2010. 
 Am ales preşedintele de şedinţă în luna decembrie. Nu plecaţi, că n-am terminat. Punctul 
următor,  
 PUNCTUL XXI. de pe Ordinea de zi: DIVERSE 
 
 Vă rog să vă înscrieţi încă o dată. Domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Nu cred 
că eram primul, dar mă bucur. Eu vreau doar, foarte scurt, să vă propun o discuţie puţin mai 
altfel şi poate la un alt nivel despre 1 Decembrie, despre 15 martie şi despre toate sărbătorile pe 
care le avem sau le-am putea avea. În orice caz, duminică la ora 15,30, la Casa cu Arcade, în sala 
mare, va fi o prezentare a clubului de dezbatere, care va fi urmată de o dezbatere publică pe 
subiectul 1 Decembrie: ziua naţională versus ziua naţiunii. Şi vă rog să mă credeţi, că aţi avea cu 
toţii câte ceva de auzit sau de comentat, pentru că, acolo, cred că este un mediu în care acest 
lucru, gen de constituţie – scrie că 1 Decembrie e ziua naţională, deci, nu mai avem ce să 
discutăm – nu există, pentru că, acolo, argumentele de genul acesta nu sunt puternice, ci doar 
argumente care ţin strict de raţiune, de raţionalitate. Şi eu cred că va fi un lucru, care va deschide 
suficient de multe orizonturi şi porţi de discuţie. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă mulţumesc. 
Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Două probleme am, punctuale. Preoţii de 
la parohiile ortodexe întreabă dacă pot face cerere pentru lemne de foc. Cei, de exemplu, de la 
Chilieni, de la... care au posibilitatea. Nu ştiu dacă mai rămâne valabil cu lemenele de foc. Au 
întrebat dacă pot depune, cu şanse, bine-nţeles. Asta era o întrebare. Acum vedeţi, că de la o zi la 
alta nu suntem ce am fost ieri, suntem altceva. Vedeţi? A doua problemă. Alaltăieri am mers 
acasă de la Comisia Socială şi ploua şi asta m-a făcut să vă rog să verificaţi un pic porţiunea 
dintre Banca Transilvania şi restaurantul Şugas, să vedeţi cum apa se strânge pe asfalt şi lumea 
comenta foarte urât, pentru că e o problemă acolo. Nu ştiu, trebuie dată o înclinare, ca apa să se 
scurgă în canalizare. Vine, iarna, se va topi zăpada, vor fi perioade, de asta vă rog tare mult, dacă 
se poate să transmiteţi celor care se ocupă cu această problemă, să facă cumva, ca pe parcursul 
iernii să fim scutiţi de acest discomfort, atunci când trecem în zonă. Chiar nu ştiu. Bordurile sunt 
puse, dar probabil că o soluţie se va găsi, sau să urmăriţi şi dumneavoastră, să vedeţi că aşa este. 
Deci, nu se poate circula. Erau maşini parcate şi atunci oamenii trebuiau să coboare printre 
maşini, să ocolească printre maşini. Unele claxonau, era aşa o... Asta m-a determinat să iau 
cuvântul şi să vă rog să urmăriţi aşa un pic pentru confortul tuturor. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim şi 
noi. Domnul Kovács.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Doamnă Pârvan, eu am răspuns la 
întrebarea dumneavoastră, pentru că, tocmai când făceau trotuarul, eu am obiectat că s-a ridicat 
trotuarul exact în zona aceea fără calcule topografice şi s-a ridicat mult prea mult. Din acest 
motiv, nu s-a finalizat ridicarea trotuarelor. S-au lăsat aşa pentru că nu au văzut că eu am 
intervenit foarte vehement şi s-a întâmplat tocmai ceea ce am prevăzut: bordura funcţionează ca 
un dig. Deci, l-au lăsat la un nivel de mai jos, bordura mai sus, nu se vede aşa ceva nicăieri în 
lume, pentru că nu au vrut să finalizeze la o cotă care nu era normală, pentru că, după cum vă  
 



 

amintiţi, eu am zis că îngropăm oraşul, îngropăm clădirile. Aşa. Şi a rămas situaţia mixtă din 
cauza asta, să ştiţi. Întâmplător mai şi semnalez câte-odată, când plouă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Fac şi eu o 
completare aici, că şi trotuarul de vis-a-vis, fie că e mai jos, fie că e mai sus, umple curţile de 
apă. Şi bordurile, unde se lucrează acum la poştă, nici acolo nu se mai poate umbla. Nu este adus 
trotuarul la nivelul bordurii. Mulţumesc. Domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Două lucruri: 
unu – este discuţia pe care o deschid cu a treia ocazie, legată de strada Podeţului. Devine, din ce 
în ce mai mult, impracticabilă, aşa că, vă rog frumos să luaţi în considerare. Doi: din păcate, 
inundaţiile au făcut prăpăd în tot oraşul, în mai multe rânduri, şi spre Arcuş este bine că am 
modernizat strada, dar bordurile, dacă tot vorbim de borduri, sunt atât de înalte încât, în cazul 
unor alte inundaţii, apa nu va avea pe unde să curgă şi va intra în curţi, aceste borduri jucând 
rolde dig. Asta s-a făcut deja, şi nu se poate desface, dar aş dori să atrag atenţia conducătorilor 
oraşului să fie cu băgare de seamă, cu alte ocazii, şi la astfel de lucruri. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim, 
domnul Gazda. Domnul consilier Pethő.” 
 Domnul consilier PETHŐ ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. De fapt, eu aş fi dorit să-i pun 
întrebarea domnului primar, dar cred că şi doamna viceprimar poate să răspundă la ea. Un articol 
interesant din Háromszék, mi-a picat ieri în mână, din păcate nu am la mine ziarul, dar cei care 
suntem în Comisia Economică ne amintim că a fost aici domnul Szunyog şi a făcut o afirmaţie 
foarte interesantă, Cu cine am vorbit despre realizarea unui foarte modern depozit de deşeuri, 
sau, mai bine zis, procesor de deşeuri. Şi acum, citim în ziar, că discuţiile sunt într-un stadiu 
avansat cuPrimăria din Târgu Secuiesc, menţionând şi faptul că la Sfântu Gheorghe, Comisia 
Economică a fost de acord, discuţiile audecurs bine, dar totuşi, ceva s-a împotmolit. Aş fi dorit să 
întreb ce s-a întâmplat cu acest lucru?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu ţin minte că ar fi trebuit să 
prezinte un plan de afacere viabil, căci vorbea ba de 500 de milioane de euro, ba de 100 de 
milioane şi pe noi nu a reuşit să ne convingă. Se poate că noi am greşit că nu ne-am dus în 
America să vedem despre ce e vorba, şi cum funcţionează, ca domnul primar din Târgu Secuiesc. 
Eu ţin minte că nu a venit cu planul de afacere, pe care-l aşteptam de la dumnealui.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Păstraţi legătura 
cu doamna Sztakics. Domnul Kató.” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.m.): „Deoarece şi eu am citit, ieri, acest articol, am 
în mână procesele verbale ale şedinţelor de Comisie Economică, toate procesele verbale care fac 
referire la domnul Szunyog. La ultima şedinţă am ridicat această problemă, că va plăti doi ani, 
atât cât durează construcţia, între 2009 -2011, câte 100 -100 de euro, după aceea, 1 milion de 
euro şi 3 milioane de euro. Deci, asta a fost decizia comisiei economice. Pe 5 mai am mai 
discutat despre acest lucru şi am stabilit că firma se va prezenta să încheiem contractul. Noi am 
spus, într-adevăr, că da, asta ne trebuie, cu condiţia să plătească acele sume minime, se va 
prezenta, dar de atunci nu s-a mai prezentat. Avem aici procesul verbal al şedinţei, tocmai de 
aceea l-am cerut, deoarece am văzut, ieri, articolul. Mulţumesc.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.m.): „Aş mai dori să spun, ca şi completare la 
spusele domnului consilier Kató Béla, că ultimele discuţii au avut loc în biroul domnului primar, 
unde a fost de faţă şi doamna jurist şi eu. Am solicitat şi un plan de acţiune, acte ale firmei şi acte 
ale reprezentantului firmei, deci, acte fără de care nu se poate încheia un parteneriat. Din păcate, 
domnul Szunyog nu s-a mai prezentat, de atunci, nu ne-a mai furnizat nici un fel de informaţii, 
ba din contră, acel jurist care ar fi trebuit să-l reprezinte, a renunţat şi el, deoarece nu s-a 
întâmplat nimic. Tot ce am făcut noi, a fost să solicităm acte oficiale pentru demararea 
parteneriatului, acte pe care, în schimb, nu ni le-a adus.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Bálint.” 
 



 

 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Atunci putem doar să 
regretăm că membrii comisiei economice nu s-au dus să vadă aparatul minune şi atunci nu am 
avea motiv de discuţie. Dacă avem această stare de spirit plină de umor, aşa la sfârşitul şedinţei, 
aş dori să îi liniştesc pe toţi cei care sunt îngrijoraţi de înălţimea trotuarelor şi a bordurilor, dacă 
ne uităm la ruinele romane sau ateniene, trebuie să vedem că, mai devreme sau mai târziu, şi la 
noi, parterele se vor transforma în pivniţe. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc 
domnule Bálint. Vă rog, doamna Bereczki.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc. Circulă prin oraş zvonuri 
în legătură cu suspectarea de manipulare necinstită a banilor, la o instituţie de învăţământ din 
cartierul Ciucului. Aş dori să întreb dacă Primăria este în cunoştinţă de cauză şi despre care 
instituţie este vorba. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Este vorba despre doamna 
contabil şef care lucra cu jumătate de normă la Grădiniţa din Ciucului şi cu jumătate de normă la 
Grădiniţa Benedek Elek. La ambele grădiniţe sunt probleme. Este problema Procuraturii, deci, pe 
noi ne depăşeşte. Cu prima ocazie când au venit colegii şi ne-au spus,le-am zis că nu putem  
face, din păcate, nimic. Deci, cele două doamne director s-au adresat la avocat şi pe urmă, 
Procuraturii. Este peste competenţele noastre. Au fost, într-adevăr delapidări de fonduri, aşa 
este.”  
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Doar atât aş mai vrea să spun că, nu-i 
aşa, la Grădiniţa Árvácska am observat mai demult că sunt probleme, tocmai acesta fiind şi 
motivul pentru care am iniţiat un control financiar. Aceste delapidări se petrec mai demult? 
Deoarece, raportul a fost în regulă.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Dacă reţin bine, de trei ani, deci, 
din 2008 se delapidează fonduri, ca să zic aşa. Trebuie menţionat şi faptul că, din păcate, şi 
semnăturile celor două directoare se află pe unele acte financiare, deci, şi ele au fost induse în 
eroare de această contabilă, aşa că, şi ele au fost nevoite să angajeze avocaţi pentru a se apăra şi 
pentru a-şi demonstra nevinovăţia. Sper ca lor să le reuşească, căci sunt absolut convinsă că au 
semnat acele acte prezentate de contabilă, cu cea mai bună credinţă. Eu personal, nu consider 
vinovată nici una din directoare, dar au intrat în plasa întinsă de contabilă, să nu zic, capcană.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Consiliul are un 
reprezentant.” 
 Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA (lb.m.): „Aş completa, deoarece, practic, acest 
parteneriat în trei, şcoală, Consiliu Local şi Inspectorat Judeţean Şcolar a trebuit să funcţioneze şi 
în acest caz. Doamnele director, de la cele două grădiniţe, după ce i-au semnalat doamnei 
viceprimar Sztakics, au venit şi la mine, ne-am aşezat şi am discutat despre această problemă şi 
juristul de la inspectorat şe-a îndrumat, le-a ajutat să formuleze cererile şi le-a ajutat cu trimisul 
acestora. Într-adevăr, a demarat cercetarea prin Procuratură, în legătură cu această persoană şi 
acum sunt cu un pas înainte, deoarece, de frică să nu părăsească ţara, au arestat-o pe contabilă şi 
dosarul este predat la Tribunal.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumim. 
Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Mulţumesc. Având în vedere treaba asta 
cu delapidările vreau să semnalez o treabă. Există un Ordin 87, dacă îmi aduc aminte, în legătură 
cu coordonarea asociaţiilor de proprietari, locatari şi aşa mai departe, e un ordin vechi. Şi noi, în 
cadrul Consiliului Local avem un compartiment, care se ocupă cu asociaţiile de proprietari. 
Vreau să vă spun că, situaţia e destul de neplăcută, ce se întâmplă cu asociaţiile de proprietari. 
Asta nu numai în Sfântu Gheorghe, dar eu mă refer acuma la noi. Şi anume: faptul că acolo, 
controlul gestionar, la aceste asociaţii, îl fac cenzorii. Acum, am avut eu o discuţie, a venit la 
mine cineva de la o asociaţie, nu face nimeni nici un control, nu există control. Închipuiţi-vă că 
anul trecut, în noiembrie, restantaţa de 23 de milioane am predat-o... Vă aduceţi aminte, că am  
 



 

zis, că noul operator porneşte cu zero, fără restanţe. Aşa am astabilit. Bun. Deci, 23 de milioane 
s-au dus acolo. De atunci, până acum, iarăşi s-au făcut 16 sau 15 miliarde. Nu ştiu unde o să 
ajungem. Deci, eu aş cere ca acest compartiment, care este la nivelul Consiliului Local, haideţi la 
următoarea şedinţă, sau în cadrul Comisiei Economice, să nu fie aici, să prezinte un material, să 
vedem ce s-a controlat, care e stadiul la nivelul oraşului. S-au atestat administratorii, nu sunt 
atestaţi. Aceşti oameni sunt capabili să facă treaba asta? Nu sunt capabili? Gândiţi-vă că o să 
ajungem în situaţia în care vor fi delapidări de 100 de milioane. Nu vorbesc de cazul pe care l-am 
avut aseară şi cei care au fost aseară în audienţă aseară la mine. Acolo e o discuţie între ei, nu 
spun nume acum, până nu duc cercetarea la capăt, unu din locatari de 8 ani n-a plătit nimic, 
pentru că a avut o problemă cu preşedintele care nu mai e preşedinte, care administrator nu mai e 
administrator.  De 8 ani, omul n-a plătit şi câţi or fi din ăştia? Deci, haideţi să discutăm în 
Comisia Economică, nu în plen, ca să fie ceva mai lucrativ şi să ne prezinte un material de la 
Gospodăria Comunală, de la Urban.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vă rog nu 
închideţi staţiile, pentru că trecem în lipsă de cvorum. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „Deci, eu propun ca domnul preşedinte 
Kató Béla să programeze o şedinţă cu această chestiune, comportamentul să ne prezinte 
materialul respectiv şi cu date, atât de la Gospodăria Comunală de la Urban Locato, de la Tega, 
că şi Tega are aceleaşi probleme, să ştiţi. Eu văd că, în continuare vom ajunge acolo, să ajungem 
la nişte sume neîncasate, care efectiv stopează activitatea operatorilor, domnule, cu aceste 
servicii, nu se mai poate. Vă mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc, 
domnule Şerban. Vă consult, dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul? Doamna viceprimar, vă 
rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Aş mai ruga consilierii prezenţi 
să ia parte la un vot consultativ. O să vă spun, foarte pe scurt, despre ce e vorba. La data de 1 
octombrie am primit o petiţie, la care euam şi răspunsaşa cum am considerat de cuvinţă şi se 
referă la mutarea patinoarului, cu caracter temporar, din locaţia aflată între străzile Nicolae Iorga 
şi Crângului, această petiţie fiind semnată de 69 de locatari din zonă. Aceştia susţin că îi 
deranjează zgomotul şi gălăgia, nu numai muzica, ci şi aparatura care face gheaţa, care face un 
zgomot permanent şi care funcţionează şi după orele 22.00 – 23.00. să nu mai vorbim de 
celelalte neplăceri, la topirea ghieţii, apa a intrat în garajele oamenilor acestea fiind motivele 
pentru care, de una singură, am decis să mutăm patinoarul în altă parte. Am selectat zona dintre 
ştrand şi piscină. Practic, este lângă vechiul patinoar. În legătură cu asta, acum, în data de 22, am 
primit o altă petiţie semnată de 480 de persoane, din partea EMI, prin care se solicită ca 
patinoarul să rămână, totuşi, în zonă populată. Am luat legătura cu Nemes Emil şi i-am spus că, 
probabil, nu avea toate informaţiile şi nu ştie câte neplăceri a produs patinoarul, locuitorilor din 
zonă. Sincer, personal, şi mie îmi convenea mai mult, prima variantă, pentru că, fiica mea trebuia 
doar să traverseze strada şi era acolo, dar cred că nu e vorba despre interese personale, aşa că, eu 
aş întreba Consiliul dacă mă susţine în decizia de a muta patinoarul, aşa cum o cer cei 69 de 
locatari, în spaţiul dintre ştrand şi piscină. Nemaivorbind de faptul că, atunci când am căutat 
noua locaţie, a trebuit să ţin cont şi de necesitatea existenţei de curent electric de 3 faze, apă 
permanentă, căci trebuie stropit patinoarul şi aşa am ajuns la această locaţieunde încape acest 
patinoar de 450 mp, şi spaţiultrebuind să fie, relativ, mare. (lb.ro.): Vă rog, domnule preşedinte 
să supuneţi la vot dacă sunteţi de acord cu mutarea patinoarului amplasat între strada Nicolae 
Iorga şi Crângului, lângă baza de înot şi recreere.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. O 
să supunem imediat la vot, avem o intervenţie.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU (lb.r.): „Poate că n-am fost atent la 
traducere. Aţi spus că 69 au cerut şi acum 480, sau...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „69 sunt locatarii din blocurile  
 



 

apropriate şi sunt 480 de copii din tot oraşul. Deci, nu cei vizaţi direct şi deranjaţi de zgomot.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Deci, copiii sunt 
cei care cer să fie patinoar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Să fie acolo, să lăsăm acolo în 
acel cartier, unde deranjează pe locatari. Nemes Előd, prin telefon, a înţeles.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Doamna 
Sztakics, şi eu zic ca dumneavoastră şi dacă s-a făcut un studiu acolo, care să permită ştiu eu ce 
condiţii trebuie să îndeplinească. Atunci, e vorba de un acord de pricipiu.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Absolut.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Atunci, vă rog 
să supunem la vot un acord de principiu pentru a se demara aceste activităţi în vederea mutării, 
amplasării... Electronic sau cu ridicarea mâinii? Electronic. Poniţi votarea, vă rog. Da, înseamnă 
că mută.”  
 Se votează cu 11 voturi pentru şi 2 voturi abţinere (Bálint Iosif, Guruianu Mădălin Doru), 
6 consilieri nu au votat lipsind din sală (Bereczki Kinga, Ferencz Csaba, Miklós Zoltán, Mild 
Zoltán, Nemes Tibor şi Szentes Ádám). 
 Mulţumim. Dacă nu mai sunt probleme, vă mulţumesc de participare şi ne vedem luna 
viitoare.  
  

 
 
 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 27 ianuarie 2011. 
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