
 

 

 

 

 

 

Nr. 57.279/25.10.2010. 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 9 decembrie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 Keresztély Irma şi Klárik Attila.  
 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. 2983/06.12.2010. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Váry O. Péter - „Háromszék” şi este invitat domnul 
director Tóth Birtan Csaba. 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb.m.): „Salut cu drag doamnele consilier, domnii 
consilieri, separat pe domnul primar şi pe invitaţi, cât şi pe toţi cei prezenţi. Ţinând cont de 
faptul că nu avem preşedinte de şedinţă, şi fiind cel mai în vârstă şi cel mai în vârstă consilier, e 
rândul meu, din nou. Domnul consilier Klárik Attila ar fi următorul, dar el este plecat din 
localitate. Doamna consilier Keresztély Irma este bolnavă, aşa că, îl propun pe domnul consilier 
Kovács István, dacă este de acord.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Aş accepta cu mare drag, 
dar, de la ora 15,00, trebuie să ţin o slujbă de înmormântare.Nu este sigur că vom termina până 
atunci, şi nu am curaj. E posibil să se lungească şedinţa. Eu aş avea rugămintea ca următorul 
după mine să accepte, ca să nu stau pe ace. Eu, după 14,30 trebuie să plec.” 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb.m.): „Atunci, l-aş propune pe domnul consilier 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „O să îi returnez favorul lui Zoltán.” 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb.m.): „Votaţi, vă rog? 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Miklós Zoltán), domnul consilier Takó 
Imre nu a votat, având aparatul închis, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 353/2010. 
 Mulţumesc frumos. Mult succes.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN( lb.m.): „Salut şi eu cu respect, toţi colegii, toţi 
membrii Consiliului. Pe ordinea de zi a scurtei noastre şedinţe de azi avem 3 proiecte de 
hotărâre. Are cineva propuneri de modificare? Este cineva cine doreşte să ia cuvântul la Diverse? 
Domnul consilier Gazda, domnul consilier Kovács István. Asta înseamnă că domnul consilier 
Kovács István va aştepta sfârşitul şedinţei, nu-i aşa? Domnul consilier Kató, doamna consilier 
Pârvan, domnul consilier Ivan. Dacă nu sunt propuneri de modificare ale punctelor de pe ordinea 
de zi, supun la vot, pentru a aproba ordinea de zi. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 S-a aprobat în unanimitate. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului pe anul 2010. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea, şi îi salut şi pe reprezentanţii presei. Rectificăm bugetul oraşului cu suma  
 



 

de 12 miliarde de lei. 1 miliard am primit de la Fondul de rezervă bugetară a Guvernului şi 11,1 
miliarde am primit prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice, din suma defalcată din T.V.A.  
 
Eu, aici, nu voi enumera totul foarte amănunţit. Dacă sunt întrebări, atunci, evident, voi răspunde 
cu cea mai mare plăcere. Vă spun doar că o parte din suma pe care am primit-o din Fondul de 
rezervă, o vom aloca pentru Programul „Drumul Apelor Minerale”, ca şi aport propriu. Iniţial, în 
buget, apare suma de 20.000 de lei. În acest an, aportul propriu al oraşului este de 104.000 de lei, 
deci, practic, din această sumă de 100.000 de lei din Fondul de rezervă, vom lua 84.000 pentru a 
completa suma necesară pentru aportul propriu, la Programul „Drumul Apelor Minerale”. Ceea 
ce aş mai dori să spun, şi o să-l rog pe preşedintele Comisiei Economice să vă spună exact, în 
Comisia Economică s-a născut o propunere de modificare, care se referă la suplimentarea 
bugetului Comisiei de Sport. Îl rog, ori pe preşedintele de şedinţă, ori pe preşedintele Comisiei  
să prezinte acest lucru. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MILD ZOLTÁN (lb.m.): „Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 
de la comisia numărul 1, cu observaţia pe care o voi prezenta eu, în locul domnului preşedinte. 
Din veniturile obţinute din impozitul pe venit, vom suplimenta capitolul 67.05.02 – deci, vom 
majora cu 75.000 de lei fondul pentru sport. Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să menţionez că, aceste 
sume, practic, Comisia de Sport, le-a stabilit pentru acest an. Deci, cuantumul sprijinului nu se 
modifică, ci doar că, acum avem posibilitatea să alocăm aceste sume, de aceea, practic, banii pe 
care i-am plăti anul viitor, ţinând cont şi de faptul că în ianuarie şi februarie nu vom putea plăti, 
pentru că nu avem buget, o parte o transferăm pentru acum. Cadrul rămâne acelaşi cu cel pe care 
l-a aprobat Comisia de Sport, cu diferenţa că vom plăti cu 75.000 de lei mai mult anul acesta şi 
cu 75.000 de lei mai puţin la începutul anului viitor. Ceea ce aş mai menţiona este că, din cele 11 
miliarde, 4,6 miliarde se alocă pentru plata salariilor din învăţământ şi 6,5 miliarde se alocă 
pentru plata diferitelor cheltuieli sociale. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN( lb.m.): „Mulţumesc şi eu. Comisia Juridică a dat, 
de-asemenea, aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu 4 voturi pentru şi 1 abţinere. 
Observaţia domnului consilier Ivan a fost că, materialele nu au fost trimise în timp util, 
consilierilor. Dacă sunt observaţii... Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Eu, o foarte scurtă întrebare 
aş vrea, şi dacă o să primesc lămuriri...Am văzut la capitolul străzi, că se reduce cu 150.000 de 
lei la strada Gheorghe Doja şi se suplimentează cu 400 şi ceva de mii de lei la strada Arcuşului. 
Nu ştiu,... poate că nu este esenţial, cifra respectivă, ci aş dori mai mult să ştiu din ce cauză nu s-
a putut realiza prevederea din buget pentru strada Gheorghe Doja şi ce vom face cu 435.000 de 
lei, de-acum încolo, pe strada Arcuşului? Mulţumesc” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc pentru întrebare. Pe 
strada Gheorghe Doja s-au efectuat lucrări chiar în ultimele zile, săptămâni, de către cei de la 
Electrica, pentru că, s-a găsit o soluţie pentru tot ce înseamnă cabluri, iniţial în proiect, nu am 
vrut să introducem cablurile pe Dózsa Győrgy, în subteran, aşa a fost proiectul. Am reuşit, ca pe 
banii Electricii, să se facă proiectarea pentru aceste lucrări şi, practic, mare parte din execuţie să 
fie tot pe banii Electricii şi nu pe banii oraşului, dar, din cauza asta, am pierdut destul de mult 
timp, s-au făcut lucrări şi nu am putut cheltui toţi banii pe care i-am prevăzut pentru acest an, iar 
pe strada Arcuşului, practic, aceste lucrări sunt făcute. Deci, nu este vorba despre lucrări care se 
vor face în continuare, sunt făcute, le putem plăti anul acesta, nu este nici o problemă. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN( lb.m.): „Alte observaţii? Dacă nu sunt, supun la 
vot primul proiect de hotărâre. Vă rog să votăm. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 354/2010. 
 S-a adoptat. Mulţumesc frumos. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  
 



 

Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010. Prezintă : Antal Árpád András, primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum am 
menţionat, o parte din aceste sume se alocă pentru cheltuieli sociale şi atunci, evident, trebuie 
modificate corespunzător şi bugetele Direcţiilor Sociale. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN( lb.m.): „Mulţumim şi noi. Dacă sunt observaţii, 
vă rog. Pentru că nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 355/2010. 
 S-a adoptat. Mulţumesc frumos. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre referitor la modificarea şi 
completarea H.C.L. Numărul 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2011. Prezintă : Bálint József, viceprimar.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În acest an, Guvernul 
a modificat printr-o hotărâre, valoarea impozitului pentru mijloacele de transport cu capacitate 
cilindrică mai mare de 2000 de cm cubi. Noi am hotărât, în cadrul şedinţei de Consiliu din luna 
august şi am considerat că acea creştere va fi de 20%, în ceea ce priveşte anul 2010. Acum, 
solicităm acelaşi lucru pentru anul 2011. Deci, ţinând cont de valorile stabilite de Guvern, şi 
raportând la aceste valori, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe stabileşte un impozit 
cu 20% mai mare pentru proprietarii acestor autoturisme, sub forma impozitului pe mijloace de 
transport. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru prezentare. 
Observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 356/2010. 
 Mulţumesc frumos. S-a adoptat.  
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: DIVERSE 
 
 Domnul primar s-a prezentat la Diverse. Îi dau cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
vorbesc despre două lucruri. Unu: în 25 noiembrie, când am avut şedinţa de consiliu, eu  a trebuit 
să alerg la cealaltă întâlnire de discuţii şi chiar dacă au trecut 2 săptămâni, nu-i aşa, colegul 
nostru Kónya Ádám a trecut în nefiinţă în data de 25 noiembrie, aş dori să vă rog să ţinem un 
moment de reculegere în memoria lui. Mulţumesc frumos. Cealaltă temă ar fi, şi am menţionat şi 
în cadrul şedinţei din 25 noiembrie, că aş dori să-l rog pe domnul consilier Kovács István să ne 
prezinte rezultatele acelei comisii, căci deja iarna este aici şi ar trebui să ştim ce facem mai 
departe. Am oprit procedurile, la rugămintea dumnealui, şi aş dori să ştim ce facem mai departe. 
Mulţumesc frumos.”  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb. m.): „Mulţumim şi noi. Conform înscrierilor 
la luarea cuvântului, urmează domnul consilier Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb. m.): „Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş dori 
să mulţumesc, în numele unui locuitor al oraşului nostru, că, după numeroase rânduri când s-a 
adus în discuţie, s-a întâmplat repararea pe strada Podeţului, dar sunt nevoit să menţionez că 
tema este, din nou, de actualitate, aşa că...Asta, una la mână. Doi la mână. Cred că, nu numai în 
numele fracţiunii civice, ci şi în numele întregii comunităţi maghiare, pot să-i mulţumesc 
domnului consilier Mădălin Guruianu acea declaraţie, o pot numi şi aşa, acel gest al dumnealui 
către comunitatea maghiară, prin care a făcut acea declaraţie în legătură cu serbarea zilei de 1 
Decembrie. (lb.ro.):Mulţumim, domnule consilier.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb. m.): „Mulţumim pentru intervenţie. Domnule 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb. m.): „În ceea ce priveşte strada 
Podeţului, cel puţin de două sau de trei ori vorbesc şi eu cu întreprinzătorii. Şi ieri am făcut asta, 
pentru că şi ieri am trecut pe acolo şi după ce, din nou, au investit timp şi energie acolo, au 
apărut, din nou, gropile. Am şi zis că, din păcate, acest lucru trebuie făcut săptămânal.Problema  
 



 

este că, trebuie să vedem cum putem să rezolvăm, deoarece, în licitaţie a fost doar că trebuie să 
readucă la un anumit stadiu. Mai departe de asta, pentru el este generatoare de cheltuieli, trebuie 
să vedem cum putem să rezolvăm problema. Deci, are o astfel de parte tehnică, şi dacă nu, noi 
trebuie să rezolvăm.deci, trebuie să spunem că ok, atât a fost, ai terminat treaba, atunci, de acum 
înainte, oraşul se va ocupa de această problemă. Circulaţia pe strada Podeţului este foarte intensă 
şi din păcate, şi în următoarele luni, până la primăvară, până când ne apucăm de reabilitarea 
completă, vor mai fi probleme. Mulţumesc frumos.”   
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Domnule consilier Takó, aveţi 
cuvântul.” 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prima frază pe care vreau 
să o spun este că de 35 de ani locuiesc pe strada Stadionului, în blocul 16 şi acum vreo 2, 3 ani s-
a construit un nou bloc la intersecţia străzii Vasile Goldiş cu Stadionului şi nu ştiu cine şi din ce 
motive i-au dat tot numărul 16. Din acest motiv, avem foarte multe probleme cu poşta, cu 
curieratul şi cu toate. Se poate cumva ajuta, cu ceva? Asta a fost o problemă. Blocul acela ANL, 
de culoare galbenă, şi acela a primit numărul 16. O altă problemă demnă de menţionat este faptul 
că în apartamente se ţin foarte mulţi câini. Nu consider că ar fi tocmai corect, dar dacă ţin deja, 
atunci, aş propune ca de la anul să stabilim ceva impozit pentru cei care ţin câini în locuinţă. Şi 
eventual, socotit ca şi persoană la întreţinere, deoarece şi câinele consumă apa şi aerul şi de toate 
şi face şi mai multă mizerie ca oricine. La un câine nu aş calcula impozit, ci doar dacă sunt 2 sau 
3 sau mai mulţi. Ar fi bine să ne gândim la acest lucru. Mulţumesc foarte frumos pentru că m-aţi 
ascultat.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „Domnul primar doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu m-aş 
bucura dacă aţi face o propunere concretă şi aţi depune-o. Dacă nu, să vedem ce propunere 
putem să formulăm împreună. Deci, ideal ar fi dacă ar apare ceva în formă scrisă. Eu ştiu că la 
utilităţi, cei de la Asociaţiile de proprietari ar trebui să includă o persoană în plus la întreţinere, în 
cazul câinilor. Eu nu văd ce fel de impozit putem noi să stabilim, deoarece, noi nu calculăm 
impozitul pe locuinţă per numărul membrilor, ci calculăm pe drept de proprietate, dar să vedem 
concret ce posibilităţi sunt şi eu voi susţine. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „Să nu uităm nici de pisici. Domnul 
consilier Kovács István are cuvântul.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.): „M-am înscris la Diverse în legătură cu 
două lucruri. Una din teme ar fi chiar aceea pe care o solicită şi domnul primar, să expun 
rezultatele acestei comisii şi să prezint şi propunerile acesteia. Înainte de asta, aş începe cu 
cealaltă problemă. Acum vin de la şedinţa consiliului de conducere al şcolii din cartierul 
Ciucului, din păcate nu am putut să rămân până la sfârşitul ei, din cauză că trebuia să ajung la 
şedinţa de consiliu, şi acolo s-au formulat, câteva lucruri, destul de concret, pe care aş dori să le 
prezint aici, în plen, deoarece sunt importante. O să vorbim despre aceste lucruri şi în Comisia de 
Cultură şi în Comisia pentru Învăţământ. De exemplu, această şcoală nu are portar, deoarece a 
plecat în pensie şi posturile sunt blocate şi ştim ce fel de împrejurări sunt în cartierul Ciucului, 
agresivitatea este mare. Vin foştii elevi şi fac curte şi aşa mai departe. Şcoala încearcă să rezolve  
şi pune o femeie de serviciu, dar, în acest caz nu ajută cu nimic pentru că, doamnele nu sunt 
stimate, de către tinerii de 16, 18 ani de acolo, din cartierul Ciucului. Şi pun în pericol şi cadrele 
şi...nu viaţa, ci siguranţa lor şi a elevilor. Deci, rugămintea lor este, dacă altfel nu se poate, dacă 
legea nu permite, ca măcar cei de Poliţia Comunitară, de la orele 11,00 până după-masă la oele 
17,00, până când sunt cursuri, să patruleze pe acolo, să fie prin zonă, deoarece asta ar ajuta. Mai 
ales pentru că se doreşte introducerea învăţământului „a doua şansă” şi vor fi şi elevi de clasa I 
care vor avea 18 ani. Asta va complica şi mai mult lucrurile şi ştim cu toţii ce fel de probleme 
sociale sunt în acest cartier. Deci, să încercăm să rezolvăm cumva, această problemă. Mai sunt 
multe altele, dar nu e locul, aici în plen, pentru ele, dar am menţionat această problemă pentru a 
găsi o rezolvare. Ar fi nevoie şi de sală de sport, etc, dar astea sunt alte probleme, le vom discuta  
 



 

în Comisia de Învăţământ. Cealaltă temă, legată de copaci, de îngrijirea copacilor din oraş şi din 
parc, de îngrijirea lor şi munca comisiei sau... deci, dacă vă mai amintiţi, domnul primar a stopat 
ciuntirea copacilor de pe aleea de sus a parcului, lucru pentru care i-am mulţumit. Şi s-a adunat 
această comisie, puţin târziu, am avut şi probleme de sănătate şi am fost şi plecat, deci, aş fi dorit 
mai repede, dar, într-un final am reuşit să ne întrunim. Îm această comisie am chemat oameni de 
specialitate, aş dori să-i enumăr: Sztáncsuly Krisztina, cea care s-a ocupat de partea legată de 
copaci, în cadrul planului de reabilitare a parcului, Domahidi Ildikó, Fekete Márta, Benczédi 
Sándor – el nu a putut participa, membrii vechii comisii, deoarece, am considerat că aşa ar fi o 
treabă bună, dacă ar fi şi cei vechi acolo, şi nu vor vorbi, doi preşedinţi de comisii, în paralel, ci 
vor fi acolo şi vor discuta, acolo, problemele. Din partea Silviculturii a fost domnul Pandele, din 
partea Serelor, domnul Győrgy Ignác, şi domnul Biró László, şeful biroului economic şi domnul  
Vinkler Tivadar, cel care este responsabil de partea ecologică şi de protecţia mediului, domnul 
Bálint József, în calitate de preşedinte al Comisiei de Urbanism şi şi viceprimar, şi eu însumi. 
Deci, în această reuniune am început discuţiile, şi am început prin a asculta părerea membrilor 
fostei comisii, primul a fost domnul Pandele, care ne-a explicat foarte bine, anumite lucruri. 
Ideea este că am concluzionat că nimeni nu a ciuntit copacii din rea voinţă, dar am încercat să 
găsim şi soluţii în ceea ce priveşte estetica acestor copaci, căci, în timp ce sunt vii, copacii 
contribuie foarte mult şi la imaginea oraşului.Este evident că, în ceea ce priveşte acest aspect, şi 
comisia precedentă a tratat problema cu responsabilitate maximă. S-a stabilit că pomii sunt 
bătrâni şi bolnavi, stratul de asfalt îi împrejmuieşte, nu au suficientă umiditate, plus, poluarea 
mediului este mare. Acestea sunt şi motivele pentru care nu mai prezintă siguranţă. Şi din acest 
motiv a fost nevoie de tăierea crengilor. Domnul Győrgy Ignác a spus că şi el este de acord cu 
acest lucru şi, atât el cât şi ceilalţi specialişti au spus că avem nevoie de un instrument care, prin 
rezonanţă, poate stabili starea de sănătate a copacilor, poate stabili dacă are goluri şi de unde 
trebuie tăiat copacul.asta ar costa în jur de 1 milion de forinţi, dar merită investiţia, deoarece, pe 
de o parte ar fi incontestabil şi pentru locuitori, nu ar mai fi acele treburi sentimentale... Din asta, 
nici atunci, nu am făcut problemă politică. Şi la conferinţa de presă am declarat că asta nu este o 
discuţie şi o temă politică. Deci, să rămânem la realitate.Aşa este, nu facem din asta o problemă 
politică şi ceea ce trebuie rezolvat, să o facem aşa cum trebuie şi domnul Pandele a recunoscut şi 
el că, e posibil ca în celălalt rând, copacii ar putea fi tăiaţi cu un metru şi jumătate mai sus, de 
exemplu. Şi am aflat de la domnul Puskás Attila, care ne-a spus părerea lui de specialist, fiind 
biolog, că în unele cazuri, aceste tăieri nu sunt bune pentru că, ulterior, nu cresc cum trebuie. Ei 
au un reflex natural de apărare, crengile sunt aplecate de-asupra, aşa din ciot, crengile cresc în 
laterală şi acestea putrezesc mai repede şi acele coroane sunt şi urâte. Copacul va trăi foarte 
puţin, deci, nu i se prelungeşte viaţa, ci din contră. Propunerea dumnealui a fost ca acei copaci 
care au fost diagnosticaţi bolnavi, să fie scoşi şi plantaşi alţii în loc, deci, eventual, să renunţăm 
la această metodă de ciuntire a copacilor. Este adevărat că domnul Győrgy Ignác, care a ales 
această metodă, a vrut o soluţie mai umanistă, de a lăsa aceşti copaci să trăiască cât se mai poate, 
deci el a avut intenţii bune. Dar, este evident că toate aceste lucruri se peterc sub ochii 
comunităţii şi vrând, nevrând, se impică şi în aceste treburi. Au păreri, şi normal că  este bine să 
aibă păreri. Deci, s-a adus în discuţie şi acea variantă de a scoate copacii bolnavi şi de a planta 
alţii în locul lor. S-a mai discutat şi varianta de a aduce pomi mai mari, nu numai puieţi, ceea ce 
este un pic mai costisitor, cu mult mai costisitor. Doamna Fekete a venit cu propunerea să se facă 
un plan topografic al pomilor, cu măsurători complete ale aleilor şi cu reabilitarea lor. Nu avem. 
Ceea ce au făcut Domahidi Ildikó şi colegii ei este doar un plan aproximativ. A fost acolo şi a zis 
că nu este exact ceea ce a propus doamanFekete. Ea, în acelaşi timp a propus, avem aici biroul de 
imagine, chiar vin şi eu cu această propunere, că nu ar strica, în parc, un astfel de înscris pentru a 
aduce la cunoştinţa populaţiei faptul că nu este un proces barbar ceea ce se întâmplă cu copacii, 
ci să ştie lumea de ce este necesar să facem aceste lucruri. S-a discutat şi de castani şi de faptul 
că pe vremuri au fost copaci la modă, dar a trecut vremea lor şi, din păcate, nu putem să-i ţinem 
prea mult în viaţă, şi vrând – nevrând, trebuie, după un timp, să-i scoatem şi trebuie să facem o  
 



 

strategie pentru a vedea ce fel de copaci să plantăm, cu ce copaci să continuăm, eventual cu tei 
sau platani. Deci, sunt două lucruri care includ buget. Unu: achiziţionarea acelui instrument, pe 
care domnul Győrgy Ignác l-a propus de mult timp, dar nu au fost bani. Un alt lucru care ar fi 
important, şi de aceea au şi tăiat copacii la o anumită înălţime, pentru că, din punct de vedere al 
protecţiei muncii este periculos să te caţeri la asemenea înălţimi, şi ar fi important să 
achiziţionăm o macara cu braţ, care ne-ar ajuta şi la montarea steagurilor pe stâlpi şi la altele, pe 
care, de fapt, oraşul îl împrumută. Ar fi bine dacă municipalitatea ar achiziţiona asta şi prin asta 
s-ar putea rezolva şi tăierea copacilor la înălţime, pentru că, este de înţeles că este o treabă 
periculoasă pentru angajaţii de la sere şi este foarte greu de realizat.În mare despre asta am 
discutat, avem şi proces verbal de la şedinţă. O sădepun procesul verbal şi atunci vă spun. Se 
finalizează şi după aceea o să vă prezint propunerile concrete. Nu vor fi pentru fiecare copac, 
pentru că nu ne-am dus la faţa locului. S-a decis că în acel rând unde domnul primar a oprit 
lucrările de tăiere,  acolo trebuie să continuăm, pentru că aşa nu poate să rămână, sub nici o 
formă. Deci, s-a decis în comisie să se continue la această înălţime şi la rândul următor, la rândul 
care se află mai sus, copacii vor fi tăiaţi de mai sus. Deci, concret, continuă aşa. ” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „Mulţumim pentru informaţii. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doar atât am 
dorit.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul consilier Kató Béla doreşte să 
intervină la această temă.” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.m.): „Aş dori să spun doar că aceste tăieri sunt bune, 
uitaţi-vă, este un exemplu concret, la Casa Parohială de la Biserica Cetate, acum vreo 3 ani, 
domnul preot Dezsö a chemat specialişti, au tăiat în jur de 40 -50 de pomi şi de atunci, aceşti 
pomi înrodesc, cresc, le creşte coroana şi se poate forma. Dacă o face un specialist, atunci şi 
tăierea crengilor se poate face.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. (lb.r.): Doamna 
Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc am câteva probleme 
punctuale. În primul rând, să mulţumesc Comisiei Economice pentru sprijinul acordat şi după 
aceea, am formulate nişte propuneri. M-am întâlnit cu un domn, cu un cetăţean al oraşului, 
evident fost ziarist, deci, prezintă şi – să zic – garanţie, care mi-a semnalat două lucruri. Spune 
dânsul, şi cred că e adevărat, că spre Şugaş nu mai există mijloace de transport şi oamenii care 
vor să meargă la mofetă nu au autobuz. Mie nu-mi vine să cred, că n-am avut nici unde să întreb, 
că de ieri, până azi a fost... deci, ieri mi s-a formulat cerinţa, eu astăzi am adus în discuţie. Ca 
oamenii care vor să meargă la tratament, la mofetă sau la ski, nu au decât maşina personală. Nu 
ştiu dacă e adevărat, dar dacă e adevărat, atunci trebuie, neapărat, să luăm o măsură sau să facem 
ceva. A doua propunere, şi am văzut că este aici domnul director de la Tega, aceeaşi persoană 
propunea şi cred că propunerea este chiar de luat în seamă: întreba de ce nu facem şi noi o piaţă 
închisă ca la Braşov? Pentru vă iarna este foarte frig şi vara este foarte cald. Acum, eu spuneam, 
poate pe perioada iernii, că vara, dacă se încing termopanele alea, iau foc oamenii şi 
zarzavaturile, acolo. Poate ar trebui ceva, care vara să fie, totuşi, aerisit şi iarna să fie închis. 
Prind aici şi domnul director, poate că este şi în planul dumnealor, aşa ceva, să facă un fel de 
hală din asta închisă, pentru că, spunea dânsul, oamenii cer. Deci, vin cu aceste formulări din 
partea cetăţenilor. Apoi, mai am o altă problemă: ştiţi că s-a mutat staţia de autobuz de acolo, 
dinspre biserică, în faţa şcolii noastre, nu mă deranjează, pentru că mă ajută să fac mai uşor 
planul de şcolarizare, acum mi-am şi formulat obiectivul: vă ia maşina din faţa şcolii, vă lasă în 
faţa şcolii, deci, vă rog frumos, poftiţi la şcoală. Dar, problema este alta: e mizerie. Şi vă rog, 
domnule primar, să dispuneţi amplasarea a câtorva coşuri de gunoi, dar nu din acelea mici, pe 
stâlp, care iau foc, puţin mai mărişoare şi dacă se poate şi estetice pentru că, într-adevăr, până 
încolo, spre Casa cu Arcade nu ai unde să arunci, nici dacă eşti civilizat. Eu l-am căutat de vreo  
 



 

două ori pe domnul Biró, dar nu l-am găsit pentru că dânsul umblă pe teren şi vroiam să-l rog de 
treaba asta. Dar, într-adevăr, acolo, poate că şi în alte staţii, trebuie amplasate două coşuri mari 
cu saci, ca să putem să evităm mizeria, pentru că am spus: şi cine e civilizat nu poate să se 
manifeste. O altă problemă: aveam un proiect, mi-am adus aminte când a spus domnul doctor 
despre câini. Aveam la doamna secretar un proiect, pe care aţi spus că le combinaţi cu proiectul 
domnului Ivan şi o să faceţi un proiect mai betonat, în aşa fel încât să călcăm pe altceva decât pe, 
eu ştiu...deşeurile acestea ale câinilor. Mă gândesc că acum vine iarna, se mai acoperă, dar vine 
primăvara şi va fi...vă rog, totuşi, să daţi curs dorinţei noastre şi să ne solicitaţi atunci când este 
cazul, să venim să discutăm şi să înviem proiectul acela, mă gândesc, în luna februarie, dacă se 
poate, că odată cu venirea primăverii, să-i dăm şi o formă finală. Mai am o problemă: de unde 
am putea noi să intrăm în posesia atribuţiilor preşedintelui asociaţiei de proprietari? Cine ne 
poate da aceste atribuţii? Pentru că, chiar mă interesează, că am început să-l urmăresc pe 
preşedintele asociaţiei de locatari, că mi se pare că nu îşi merită banii.Şi atunci, vreau să văd şi 
eu care sunt atribuţiile unui preşedinte şi să încerc să fac ceva. Nu că aş vrea eu să devin 
preşedintele asociaţiei de locatari, dar să văd ce se întâmplă, şi nu numai eu, ci şi oamenii de 
acolo, din ăla în care stăm, că nu sunt prea mulţumiţi de prestaţia dumnealui şi vrem să-l 
mobilizăm să intre în atribuţii sau să lase locul altuia, care ar face mai bine. Aşa. Ultima 
problemă, şi chiar ultima: pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, am vrea să ştim, 
domnule primar, cum gândiţi şedinţa ordinară, ca să ne organizăm aşa, pentru că acum vor fi o 
mulţime de activităţi, festivaluri de colinde, festivaluri de nu ştiu ce, suntem invitaţi, trebuie, şi 
noi, să facem faţă ca membrii ai familiilor din care facem parte şi atunci, să ştim un pic cum ne 
eşalonăm timpul, în aşa fel încât să fim prezenţi şi la şedinţele acestea sau întâlnirile pe care 
dumneavoastră le preconizaţi. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Au fost ridicate mai multe probleme. 
Doamna viceprimar Sztakics Éva va vorbi despre circulaţia autobuzelor spre Şugaş Băi.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „La Şugaş Băi, autobuz există, pe 
perioada verii şi va fi şi pe perioada sezonului de ski. Într-adevăr, în această perioadă de toamnă 
nu este, pentru că, efectiv, nu au mai fost oameni pe care să-i ducă autobuzul. Deci, având în 
vedere că eu am acolo 6 oameni, întotdeauna mă informează când trebuie să pornesc autobuzul şi 
când îl pornim, va apărea, şi în ziar, anunţul, orarul. Deci, aşa procedăm în fiecare an.de ani de 
zile aşa procedăm. De obicei, oferta e pe perioada verii. După cunoştinţele mele, din septembrie, 
cam la sfârşitul lui septembrie, mi se pare, sau octombrie, am oprit autobuzul, pentru că nu mai 
mergea nimeni, efectiv nimeni.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb. m.): „Mulţumim pentru răspuns. Domnul 
primar doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „În legătură cu piaţa închisă, poate 
domnul director vă va răspunde. Eu ştiu că dânşii au făcut asemenea calcule, ne-au şi prezentat o 
variantă, am avut o discuţie împreună cu domnul Czimbalmos, totul depinde de costuri, să ştiţi. 
Este vorba sespre o investiţie mare şi trebuie să vedem cine va suporta cheltuielile şi în cât timp 
se va amortiza acea investiţie. În ceea ce priveşte şedinţa ordinară, propunerea ar fi să fie pe data 
de 23 decembrie, dacă sunteţi de acord, de la ora 14,00. deci, de azi în două săptămâni, practic. 
În ceea ce priveşte staţia de autobuz şi celelalte, aici, o să ne ocupăm. Din câte ştiu eu, încă nu au 
fost montate acolo, deci, este, practic, o chestiune care nu s-a făcut. Deci, nu am preluat încă 
trotuarul, pentru că nu e finalizat în partea spre Kriza János, încă se lucrează. Deci, încă nu s-a 
predat lucrarea respectivă, dar aici s-ar putea să aveţi dreptate, să ne mişcăm mai repede şi să nu 
aşteptăm până se finalizează. În ceea ce priveşte atribuţiile preşedintelui Asociaţiei de 
Proprietari, la parter este o doamnă care se ocupă de asociaţii şi primi tot ce doriţi, de la dânsa. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Între timp, domnul director Tóth Birtan 
Csaba a luat loc la masa ovală, să răspundă la întrebările doamnei consilier.” 
 Domnul director TÓTH BIRTAN CSABA (lb.r.): „A spus şi domnul primar, acum se  
 



 

studiază problema. Am avut – bineînţeles – solicitări şi din partea celor care vin actualmente în 
piaţă, fiindcă acest acoperiş este deteriorat, deja, prezintă scurgeri. Deci, studiem problema, însă 
este destul de întortochiată. Deci, întrebarea cea mai importantă, una din cele mai importante 
este, dacă – bine-nţeles, aici sunt alte costuri de întreţinere şi probabil vor rezulta alte tarife – cei 
care o să vândă în piaţă, sunt pregătiţi să suporte nişte taxe mai mari. Noi am făcut un studiu 
între pieţarii care sunt actualmente în piaţa centrală şi eu au declarat că ar suporta în plus 10% la 
costuri. Nu cred că din acest supliment ar ieşi cheltuiala de întreţinere la o hală încălzită. 
Bineînţeles, acest obiectiv s-ar adresa şi altora şi s-ar putea totuşi să fie rentabil, studiem această 
problemă. A doua problemă este locaţia. Eu cred că, aici, în Sfântu Gheorghe, această locaţie 
este foarte bine primită şi nu prea vrea nimeni să schimbe, însă, dacă s-ar reconstrui, s-ar face un 
alt obiectiv în locul respectiv, oricum, temporar, ar trebui suspendată activitatea pieţii. Dacă o 
suspendăm temporar, şi pentru un an, poate se pune întrebarea dacă se poate muta într-o altă 
locaţie, şi atunci, care să fie cealaltă locaţie?Acum, studiem mai multe locaţii posibile. Noi i-am 
promis domnului primar că până în decembrie facem un studiu, dar n-am reuşit să-l facem, 
probabil va fi doar în ianuarie, februarie, un studiu despre această problemă. Atunci, o să fie 
nişte variante cu nişte costuri şi nişte implicaţii decizionale, atunci, poate că şi dumneavoastră, ca 
şi Consiliu, vă veţi spune părerea. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc, domnule director. (lb.ro.): 
Domnul consilier Ivan, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Sunt unele 
probleme care, tangenţial, au fost atinse şi de către antevorbitori şi insist şi eu asupra acestor 
câini vagabonzi, care au început, din nou, să apară şi dacă am putea cumva, şi cu ajutorul mass – 
mediei, că sunt şi dumnealor aici şi poate consideră că este o problemă care preocupă cetăţenii. 
Sunt şi mulţi cetăţeni care din dragoste pentru animale, dar, într-un fel, după mine, nu-i chiar 
bine înţeleasă, le dau de mâncare, îi hrănesc şi îi ţin în jurul blocurilor sau pe spaţiile astea verzi, 
ceea ce nu este bine. Unul se joacă cu ei, şi pe alţii îi deranjează o grămadă, plus murdăria care 
se face şi, într-adevăr, este deosebită această problemă a murdăriei de câine, pe spaţiile verzi şi în 
zonele pe unde, de obicei, se plimbă oamenii şi copiii. Am un loc de joacă lângă mine şi scrie 
mare: câinele..., nu numai scrie, e şi desenat un câine, că nu e voie acolo, dar tot se duc. Şi 
spunea domnul Kovács despre protecţia unor clădiri, instituţii a persoanelor a ordinii şi liniştii 
publice, aş vrea, domnule primar şă vă întreb dacă, în înţelesul Legii 155 şi din acest an, din 
2010, privind înfiinţarea poliţiei locale şi care termen a trecut, dacă la noi în municipiu se face 
ceva şi pentru că, la 1 ianuarie asta, deja, trebuia să funcţioneze. O altă problemă pe care vreau, 
de-asemenea, să o ating este Legea 24/2010, cu zonele verzi şi sunt reglementate şi aspecte din 
acestea de tăiere, de curăţenia copacilor şi, de asemenea, vă aduc aminte că, este un termen la 1 
ianuarie, care cere inventarul tuturor zonelor şi spaţiilor verzi, cu necesităţile de intervenţie. În 
acest sens, am şi eu un proiect de hotărâre depus, de când era lupul căţel, despre zonele acestea 
de protecţie, cu protecţia mediului, microclimatelor şi a altor lucruri din acestea şi tot bate pasul 
pe loc. Doamna Pârvan să nu se grăbească, că am aici un proiect de hotărâre depus în septembrie 
2009 şi nici acum nu a fost pus, aşa că, o să-l facem noi împreunăşi o să-l prezentăm domnilor şi 
doamnelor consilieri pentru a fi pus în discuţie. Dacă se frânează în acest sens, nu găsim 
înţelegerea şi prevederea legală, ca iniţiativa, legislativa primarului, consilierilor şi cetăţenilor, în 
condiţiile legii, să fie luate în aşa fel încât să ne putem exercita atribuţiile pentru care am fost 
trimişi aici.o ultimă problemă legată, de asemenea, de atribuţiile noastre este această... Reiau. O 
altă problemă despre care vreau să vă rog, doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi colegi, este 
aceea că acele comisii pe care noi le-am înfiinţat aici, cu diferite destinaţii, cu diferite obiective, 
am prevăzut, în momentul când l-am aprobat, am prevăzut nişte termene în care să se prezinte 
rapoarte în consiliu. Foarte, foarte puţine. Astăzi, domnul Kovács, la cerere, a prezentat un raport 
despre comisia la care participă dumnealui. Vreau să spun că, de asemenea, într-un proiect de 
hotărâre pe care l-am depus, am cerut ca aceste comisii, care n-au tată, n-aumamă, suntem 5 
oameni, acolo, şi fiecare de felul lui, în aceste comisii, fără nici un fel de probleme, să alegem un  
 



 

şef, care să răspundă de activitatea acestei comisii şi faţă de comisie şi faţă de consiliu care l-a 
numit. Şi atunci, nu o să mai întrebăm cine e în comisia 1,2,3,4,5, care spune ceva? Îl chemăm pe 
şeful respectiv şi acesta reprezintă această comisie, ca un şef de comisie. Mulţumesc. Atât am 
avut de spus.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Mulţumim şi noi. Doamna Pârvan, aveţi 
ceva de spus în legătură cu acestea?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Doar profit de faptul că este aici domnul 
Tóth Birtan Csaba. Eu personal, dar nu numai eu, văd că toată lumea apreciază activitatea nTega. 
Deci, în general, oamenii sunt foarte mulţumiţi şi chiar putem să-i mulţumim, cred, şi domnului 
director pentru că, asta nu se face fără preocupare. Am văzut că a început să selecteze, în sfârşit, 
oamenii au învăţat să selecteze deşeurile, se face preluarea acestor aparate, din când în când. O 
problemă care mi-a venit în limbă, gândindu-mă acum, şi care mă preocupă de mai mult timp: 
ştiţi că pe scările blocurilor vin firmele şi îşi fac reclamă şi se adună hârtie, hârtie, hârtie. Nu ştiu 
dacă hârtia aceea se duce acolo unde ar trebui. Oare e aberant ce spun, să gândim un container 
mai mic pe scară, care, după ce oamenii îşi studiază sau nu îşi studiază acestea, pentru că eu le 
adun de pe jos şi le pun. Am pus o cutie, acolo, noi, pe scara noastră, dar mă gândesc că nu ştiu 
ce traseu iau aceste pliante, aceste reclame, pentru că, eu văd că lumea nu le ia acasă. Le iau şi le 
trântesc pe jos, le aruncă, le mototolesc, le calcă în picioare, pe unele scări, unii îşi rezolvă. Nu 
ştiu dacă n-ar fi de perspectivă de gândit, ar fi o formă de colectare, dacă ar fi şi un mic 
container. Omul, dacă nu are nevoie, o pune acolo, sau le aduce acasă. Eu le duc la şcoală. Eu le 
iau, le studiez şi apoi le duc la şcoală, că mi-a mai uşor să le pun în container. Poate că ar fi de 
gândit. Mai am o întrebare, şi vă rog frumos, domnule primar, să nu vă supăraţi de întrebarea 
asta pe care o pun. Există în Sfântu Gheorghe magazin de vise, de astea, de plante etnobotanice? 
Pentru că avem la şcoală... Să mă lăsaţi să spun. Dacă nu am fost până acum, nu mă mai duc, 
domnule Kató. Deci, ştiţi de ce? Pentru că, îngrozitor de mult s-au amplificat problemele de 
indisciplină, cel puţin în şcoala mea, dar nu numai, că am fost la Puskás Tivadar şi am mai 
discutat şi cu alţi derectori de şcoli.elevii ăştia, parcă nu maiau părinţi. Nu ştiu, dar au luat-o 
razna. Nu ştiu ce Dumnezeu se întâmplă, că toată ziua poliţia e acolo, sau noi ne adresăm poliţiei 
şi mă gândeam eu aşa, că oare există în oraş un asemenea... că eu cunosc oraşul şi n-am văzut 
nicăieri. Ăla de sex am văzut, că mi-au spus colegii că e prin spate, dar acolo, nu mă intereseazp 
capitolul, pe acolo pe Grigore Bălan. Dar ăsta, de etnobotanice, avem oare, aşa ceva în oraş? 
Dacă vreţi să ne spuneţi şi dacă este, atunci, într-adevăr o să gândesc să nu mai fie. Vă 
mulţumesc frumos.”  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „ Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Da! Mulţumesc. În urmă cu mai 
multe luni, atunci când a început scandalul la nivel naţional, cu aceste magazine, am avut o 
discuţie cu şefii poliţiei şi cu reprezentanţii prefecturii, am întrebat dacă avem asemenea 
probleme în oraş. Noi, cu siguranţă, nu am autorizat nici un magazin şi cei de la poliţie mi-au 
confirmat că nu există. Asta nu exclude ca unii elevi să achiziţioneze pe altă cale, asemenea 
materiale, dar unitate unde să se desfăşoare vânzarea acestor..., nu ştiu ce sunt astea, de fapt, 
produse, nu există pe teritoriul oraşului şi evident, în cazul în care ar fi, aş fi primul care aş 
propune să le desfiinţăm şi să nu le autorizăm. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „ Mulţumim frumos. Doamna consilier 
Bereczki Kinga a cerut cuvântul.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doamna Pârvan a 
menţionat despre un sprijin din partea Comisiei Economice. Întrebarea mea este dacă acest 
sprijin se referă la cel de 15.000 de lei, pe care, în cadrul şedinţei comisiei de săptămâna trecută, 
domnul preşedinte l-a prezentat? În legătură cu care ne-am declarat, foarte vehement, că nu 
suntem de acord, nici nu încape discuţie, deoarece nu se poate îndeplini la şcoli? Nici cererile 
mult mai justificate ale altor şcoli nu le putem satisface, atunci, este evident că nici în acest caz 
nu putem să facem excepţii. Deci, dacă despre asta e vorba, aş dori să ştiu în ce bază s-a  
 



 

schimbat acea poziţie vehementă? Nu înţeleg. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „ Doamna viceprimar va răspunde la 
întrebare.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Dacă ţin bine minte, această 
problemă am dezbătut-o şi în cadrul Comisiei de Cultură şi Învăţământ şi rugămintea noastră 
fermă, către doamna contabil-şef a fost să vedem, căci este solicitarea mai multor şcoli, deci, am 
prezentat o listă întreagă, pentru burse, banii de navetă a profesorilor, cât şi pentru diferite 
suplimentări de bugete, ce putem rezolva. Am solicitat, între timp, de la şcoli, investiţiile, să 
spună la ce pot renunţa, care sunt banii pe care nu îi pot cheltui până la sfârşitul anului şi am 
stabilit ca din aceşti bani putem să rezolvăm, în totalitate, problema banilor pentru navetă şi 
cheltuielile pentru bursele elevilor, sume care au fost incluse în proiectul de hotărâre discutat azi. 
Şi doamna Pârvan a solicitat 30.000 de lei, nu am putut să dăm 30.000, am reuşit să-i asigurăm 
doar jumătate. Deci, azi am aprobat 15.000 de lei pentru lucrările finalizate, iar cealaltă jumătate 
de 15.000 de lei o vom rezolva, mai mult ca sigur, din bugetul anului viitor. Deci, ea a fost 
singura care nu a primit întreaga sumă solicitată. Deci, toate celelalte probleme care au fost 
anunţate: burse şi cheltuieli cu naveta, le-am rezolvat azi.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „ Mulţumesc frumos.” 
 Doamna consilier BERECZKI KINGA (lb.m.): „Doar că eu nu consider a fi corect, 
deoarece, atunci, răspunsul la această cerere, a fost negativ. Deci, răspunsul comisiei şi ulterior, 
nu am discutat despre acest lucru, de aceea este surprinzător pentru mine.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „Să încercăm să continuăm această 
discuţie în condiţii civilizate. Domnul preşedinte doreşte să intervină?” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA (lb.m.): „Aş dori să spun că, mai ţii minte, a fost vorba 
că vom ruga Comisia de Învăţământ să analizeze această problemă. Deci, asta apare la sfârşitul 
procesului verbal şi acum, Éva a spus care este situaţia. Na!” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul Rápolti a cerut, între timp, 
cuvântul. Microfonul este la el.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – delegat sătesc (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori să 
atrag atenţia, mai ales a domnului primar, că la Coşeni, acum am început, nu-i aşa, să ne 
înfrumuseţăm, porţile secuieşti încep să vine pe rând. Eu, de un an i-am prezentat domnului 
primar că vis-a-vis este acea clădire ruină. Domnul Györke Béla a mostenit acea casă, care stă să 
cadă. Eu am adus adresa de la Sfântu Gheorghe a domnului şi i-am dat-o lui Czimbalmos Csaba, 
pentru a face cumva, într-o formă sau alta, să dispară de acolo, sau nu ştiu, pentru că strică foarte 
mult imaginea satului şi v-aş ruga să... Celălalt lucru este că, nu-i aşa, s-a făcut reabilitarea 
drumurilor, dar intrările şi ieşirile sunt foarte prost rezolvate, stratul de asfalt de la margine este 
de 30 de cm, maşinile mici se agaţă, foarte mulţi şi-au distrus tobele de eşapament. A fost vorba 
că vor reveni şi vor face aceste lucrări, ulterior, dar nu au venit şi a rămas aşa. Aş mai avea o 
observaţie că la sensul giratoriu, de aici, de la gară, cum urcăm pe pod, este o gaură de 30 de cm, 
chiar în curbă, aşa că, la o maşină mică, chiar dacă are volanul tras, pentru a ocoli, roata se poate 
rupe. Până nu creşte acea gaură, ar fi bine să fie astupată. Ultimul lucru este că am dat la toată 
lumea invitaţii pentru spectacolul de caritate organizat de Casa de Cultură Kónya Ádám şi 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, care va avea loc joia viitoare, în sala de studio Lajtha 
László, unde Ansamblul de Dansuri Populare „Fenyőcske” va prezenta un program de două ore, 
fără pauză, având în repertoriu dansuri şi cântece ale talentelor din Ardeal. De aceea aş dori, mai 
ales aş recomanda, să nu mi-o luaţi în nume de rău, ca membrii Comisiei de Cultură să vadă  
spectacolul acestei formaţii, pentru că, atunci când depunem proiecte culturale, de foarte multe 
ori se întâmplă să nu primească absolut nici un leu, exclud această formaţie şi vă spun de ce: 
pentru că, la Casa de Cultură este Fundaţia Pro Cultura, în numele căreia se depun proiectele. Şi 
în cadrul Casei de cultură există cor de bărbaţi, Corul Cantus Firmus, Cercul de Teatru Gyárfás 
Jenő, Pinceklub, Artişti Amatori, şi Ansamblul de Dansuri Populare „Fenyőcske”, şi atunci 
evident, comisia vede că Fundaţia Pro Cultura a depus 10 proiecte, atunci nu dăm la toată lumea.  
 



 

Deci, de aceea vă spun că ar trebui să se ţină seama de faptul că fiecare este o formaţie 
individuală, dar altfel, nu putem depune proiecte. Invit cu drag pe toată lumea, cine are timp, să 
vină joi seara să vadă acest spectacol. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN(lb.m.): „Mulţumesc frumos. Între timp, au apărut 
ciocane roşii. Primul este al doamnei Pârvan Rodica. Domnul primar, doriţi să-i răspundeţi 
domnului Rápolti? Îi dau cuvântul domnului primar şi îmi cer scuze de la doamna consilier.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Bine! Mulţumesc frumos. În ceea 
ce priveşte casa aceea, prima oară când mi-a zis domnul Rápolti, ne-am dus şi i-am dat 
atenţionare. Nu-i aşa, nu l-am găsit acasă pe proprietar şi atunci, am lipit unde s-a putut. Deci, 
practic, acolo nu am reuşit să luăm legătura cu proprietarul. Acesta este motivul pentru care l-am 
rugat pe domnul Czimbalmos ca prin dumneavoastră, să încercăm să dăm de proprietar, pentru 
că, din păcate este proprietate privată, deci, noi nu putem să intrăm la el în curte, indiferent de 
dezordinea care este acolo. Deci, dacă dumneavoastră puteţi să spuneţi exact unde stă, putem să 
ne întâlnim cu el, aşa că facem un pas înainte. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Doamna viceprimar doreşte, şi 
dumneaei, să-i răspundă domnului Rápolti.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În legătură cu problema 
proiectelor, ar fi fost mai bine să nu spună nimic, deoarece, conform legislaţiei în vigoare, acele 
instituţii care sunt în subordinea Consiliului Local, nici nu pot participa la concursuri, căci ei ar 
trebui să primească buget de la Consiliul Local şi nu să primească o fundaţie, care funcţionează 
pe lângă o instituţie. Deci, ştim cum funcţionează. Deci, eu mă fac că nici nu am auzit şi pe 
viitor, la stabilirea bugetului, vă recomand să luaţi în calcul, pentru că, şi nouă ne este mai uşor 
dacă alocăm acelei instituţii, acelei Case de Cultură, buget pentru spectacole şi evenimente, 
decât, ulterior...Şi să decideţi dumneavoastră, ca şi instituţie, care sunt acele evenimente pe care 
doriţi să le susţineţi, decât să încercaţi, prin diferite proiecte, să vă adresaţi tot aici, la acelaşi 
buzunar, să spun aşa, noi decidem care sunt acele proiecte care merită susţinute mai mult sau mai 
puţin. Deci, cred că asta ar fi cel mai simplu, să alocăm un buget, decât pentru proiecte, căci 
fundaţia ar fi nevoită să se adreseze tot nouă.”  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. (lb.r.): doamna 
Pârvan, dacă mai doriţi?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu mai e, că vroiam să-i prezint doamnei 
Bereczki, să-i urez sărbători fericite, dar nu mai am cui, pentru că a procedat ca de obicei, şi-a 
vărsat veninul şi a plecat. Aşa că, rămâne pe data viitoare să-i urez sărbători fericite. Nu-i frumos 
să discuţi în absenţă. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Domnul Ivan, poftiţi.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Foarte pe scurt. Domnul 
primar, îmi puteţi da răspuns la problema cu poliţia locală?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce priveşte poliţia locală, 
atribuţiile au fost clarificate foarte recent. Deci, încă în urmă cu câteva săptămâni. Au fost 
expuse pe site-ul ministerului, şi, dacă nu mă înşel, în Monitorul Oficial încă nici nu a apărut 
metodologia exactă de aplicare a Legii Poliţiei Locale. Ştim doar că pe 1 ianuarie 2011, Poliţia 
Comunitară devine Poliţia Locală. Am avut o discuţie cu reprezentanţii Poliţiei Judeţene, chiar 
zilele trecute, în care am convenit ca săptămâna viitoare să facem o întâlnire cu reprezentanţii 
Poliţiei Comunitare, pentru că, sunt o serie de atribuţii care vor fi, de acum încolo, ori preluate de 
Poliţia Locală, ori vor fi paralele cu atribuţiile Poliţiei Române, mai ales în ceea ce priveşte 
ordinea publică şi circulaţia, pentru că, iniţial, era vorba ca toate aceste..., deci, nu numai 
atribuţiile ci şi personalul de la Poliţia Română va trece la Poliţia Locală. Însă, în forma actuală, 
nu despre asta e vorba, ci este vorba doar de atribuţii. Deci, practic, vor fi, cel puţin în această 
fază, în prima fază, vor fi nişte structuri paralele cu atribuţii oarecum similare. Aceste lucruri le 
vom discuta săptămâna viitoare, tocmai în ideea că, începând din 1 ianuarie să nu mai avem 
probleme. În ceea ce mă priveşte pe mine, eu oricum mă bucur că se face un pas înainte, pentru  
 



 

că, până acum, în foarte multe probleme aveam mâinile legate. Trimiteam oamenii de la Poliţia 
Comunitară, dar ei nu puteau amenda pe cineva care stătea cu maşina pe trotuar, pentru că, 
puteau amenda numai cei de la circulaţie. Deci, aceste lucruri se vor rezolva. Ideal, dacă tot 
vorbim despre descentralizare, ar fi fost ca aceste structuri, aşa cum sunt ele, să se transforme de 
la Poliţia Română la Poliţia Locală şi să nu fie structuri paralele. Eu mă gândesc că acesta este 
primul pas, pasul doi va fi acelaşi pentru că nu are rost să ţinem două structuri paralele. Tot ce 
înseamnă poliţie judiciară, şi aşa mai departe, ar putea rămâne la Poliţia Română şi în subordinea 
Ministerului de Interne, însă, tot ce ţine de ordine publică şi circulaţie, ar trebui să vină la 
Primărie. Eu cred că vom ajunge aici. Oricum, cred că e un pas important şi aşteptăm şi paşii 
următori. Aşteptăm activ, adică încercăm să facem, nu numai să aşteptăm să facă alţii. 
Mulţumesc.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Alţi vorbitori nefiind, vă 
doresc o după- amiază plăcută.” 

 
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 ianuarie 2011. 
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