
 

 

 

 

 
 
 
 
Nr. 48.992/2011. 

 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 29 septembrie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind d-na consilier Bereczki Kinga. 
 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. 1280/23.09.2011. 
 La şedinţă participă, conform legii: Hengán Hajnal – Secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Mai participă reprezentanţi ai mass – media: 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Stimaţi colegi,îi  
salut cu respect pe toţi cei prezenţi la şedinţa ordinară a lunii septembrie. Deoarece 
preşedintele de şedinţă, domnul Szentes Ádám nu se simte bine şi va trebui să plece, m-a 
rugat să prezidez eu şedinţa. Dacă sunteţi de acord ca eu să prezidez şedinţa de azi, deci vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat, lipsind de la vot ( Ivan Niculae 
Gheorghe, Nemes Tibor şi Şerban Valeriu). 
 „Vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Înainte de a trece la Ordinea de zi, aş dori 
să supun la vot Procesul Verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 iulie. Să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru3 consilieri nu au votat, lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe, Nemes Tibor şi Şerban Valeriu). 
 „Vă rog să votăm Procesul Verbal al şedinţei ordinare din data de 28 iulie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe). 
 „Mulţumesc. Procesul Verbal al şedinţei extraordinare din data de 1 august.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe). 
 „Procesul Verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 august.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe). 
 „Mulţumesc. Trecem la Ordinea de zi. Întreb dacă are cineva observaţii în legătură cu 
Ordinea de zi a şedinţei de azi. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
pregătit mai multe proiecte de hotărâre pentru şedinţa de azi, dar am hotărât că nu le voi 
prezenta, pentru eliminarea discuţiilor. Viaţa este în permanentă mişcare, motiv pentru care şi 
noi muncim în permanenţă şi pregătim proiecte de hotărâre. Voi convoca o şedinţă 



 

 

extraordinară pentru marţea viitoare, pentru a putea dezbate aceste proiecte. Ar fi un singur 
punct pe care doresc să-l prezint, căci este vorba despre colegii noştri şi salariul colegilor 
noştri. Şi nu a fost postat întreg materialul, deoarece răspunsul de la Autoritatea 
Funcţionarilor Publici a sosit doar azi. Deci, dacă Consiliul acceptă, atunci aş include acest 
punct D1 pe ordinea de zi, punct care se referă la modificarea organigramei, pentru a nu ieşi 
din termen cu el. Vă rog să acceptaţi introducerea acestui singur punct, iar restul le vom 
discuta în cadrul şedinţei extraordinare de marţi. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „În regulă. Cine este 
de acord ca punctul D1 să fie inclus pe Ordinea de zi a şedinţei de azi? Deci, modificarea 
organigramei? Să votăm!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Gazda Zoltán) 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Ivan Niculae Gheorghe). 
 „Am aprobat. În afară de doamna Pârvan, mai doreşte cineva să ia cuvântul la 
Diverse? Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „De asemenea.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul Klárik Attila?” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb. m.): „Da. Şi eu la Diverse.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb. m.): „Să votăm în 
legătură cu Ordinea de zi a şedinţei de azi, care conţine 25 de puncte, plus D1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Gazda Zoltán), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Ivan Niculae Gheorghe). 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat.” 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la rectificarea bugetului 
oraşului nostru. De la Ministerul Dezvoltării, pentru finanţarea a 3 proiecte, am primit în total 
suma de 1.468.840 de lei, din care 801.250 lei reprezintă finanţarea lucrărilor de la Colegiul 
„Székely Mikó”, 489.430 lei pentru Liceul „Puskás Tivadar”. 178.160 lei pentru reabilitarea 
Căminului de Bătrâni „Zathureczky Berta”. Putem vedea că apare cu minus suma de 
1.258.430 lei, la un capitol. Asta este aşa deoarece, la începutul anului când am făcut bugetul, 
am contat pe faptul că acel contract valabil pe care-l avem cu Ministerul Mediului, îl vom 
putea completa cu această sumă, şi am fi dorit să rezolvăm lucrările la reţeaua de canalizare 
de pe strada Oltului şi Gyárfás Jenő, din aceşti bani. Din păcate, nu am avut posibilitatea 
pentru acest lucru, din punct de vedere juridic. Lucrările la reţeaua de canalizare de pe strada 
Oltului şi Gyárfás Jenő le-am inclus în programul naţional PND, apare ca şi prioritatea 
numărul 1 a judeţului, şi dacă acolo nu avansează aşa cum ne dorim, atunci operatorul 
regional va termina lucrările, din bugetul propriu, deci bugetul oraşului nu va fi afectat de 
această investiţie. În ceea ce priveşte împărţirea sumelor, putem vedea în buget, amănunţit, nu 
le voi enumera, deoarece, în total, sunt peste 60 de poziţii. Dacă sunt întrebări, evident voi 
răspunde la ele. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Până când colegii 
se gândesc dacă să ia cuvântul, sau nu, aş menţiona faptul că, Comisiile numărul 1 şi 5 au 
avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Are cineva observaţii, comentarii? Dacă nu, să 
votăm ân legătură cu punctul 1 de pe ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 



 

 

Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 209/2011. 
 „L-am adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vom 
rectifica bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Sfântu Gheorghe. Vom micşora 
cheltuielile salariale cu suma de 52.500 de lei. Ajutoarele sociale le vom suplimenta cu 91.100 
de lei. Cheltuielile de investiţii le vom micşora cu 38.600 de lei vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisia 
Economică, Juridică şi Socială au acordat aviz favorabil. S-a prezentat domnul consilier 
Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am discutat 
despre acest lucru în Comisia Socială, şi de fapt, am acceptat această soluţie, dar aş dori să 
menţionez că luarea acestei sume de bani de la modernizarea Adăpostului de noapte, este de 
înţeles, în aceste condiţii, dar am dori ca în bugetul de anul viitor să fie reinclusă, deoarece 
ştim foarte bine despre ce este vorba, despre desfiinţarea, sau procesul de reorganizare a Sing-
Sing-ului şi se leagă foarte tare de acest lucru. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Începe să 
prindă contur propunerea legată de amenajarea adăpostului de noapte. O voi prezenta la 
următoarea şedinţă a Comisiei Sociale, o vom discuta. Se poate întâmpla ca deja anul acesta 
să alocăm o sumă de bani din buget, pentru acest lucru, pentru a putea demara proiectarea şi 
lucrările la această nouă clădire. Mulţumesc frumos.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Pentru că nu mai 
există şi alte intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 210/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici apare 
o parte a cheltuielilor de organizare a Galopiadei Secuieşti. O persoană fizică a donat 
contravaloarea în lei a 500.000 de forinţi, pentru a ne susţine deplasarea la Galopiada 
Secuiască. Aici aş mai spune în paranteză că aşteptăm un musafir la şedinţa de azi, sper că va 
sosi în curând. Sper că va sosi în galop, dar trebuie să luăm în calcul şi străzile cu sens unic 
din oraş, şi nu e sigur că au luat în calcul şi acest lucru. Mulţumesc frumos. Dacă sunt 
întrebări, voi răspunde la ele.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 1, 4 şi 5 
au acordat aviz favorabil. Are cineva, ceva de adăugat? Să votăm.” 
  Se votează cu 19 voturi pentru1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 211/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL IV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe 
anul 2011. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici 
vorbim, în total, de suma de 3 milioane de lei, în care modificarea este de 34.470 de lei. În 



 

 

total sunt 23 de poziţii. Nu le voi enumera. Dacă sunt întrebări, răspund la ele. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Aş menţiona că 
acest proiect, cu un vot împotrivă şi 2 abţineri a primit aviz favorabil de la ceilalţi membri ai 
Comisiei numărul 1. Comisia numărul 4 propune dezbaterea în plen, cu două voturi pentru şi 
două împotrivă. Comisia numărul 5, tot cu două abţineri, a acordat aviz favorabil acestui 
proiect de hotărâre. Are cineva observaţii? Dacă nu, să votăm în legătură cu proiectul numărul 
4.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 7 voturi abţinere (Bálint József, Fazakas Mihail, 
Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, Pethő István, Takó Imre), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Ivan Niculae Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 212/2011. 
 „Proiectul de hotărâre a trecut. Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să-i 
întreb pe consilierii Fracţiunii Civice, de ce s-au abţinut, deoarece, dacă ar mai fi lipsit două 
voturi, începând cu ziua de mâine nu am mai fi putut acorda copiilor de la grădiniţe, mâncarea 
necesară. Deci, nu ştiu dacă simţiţi greutatea voturilor. Vă rog să explicaţi de ce nu aţi susţinut 
această regrupare. Vă mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul viceprimar 
Bálint József.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Cred că toată lumea are dreptul să 
decidă aşa. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Nu am discutat despre dreptul 
fiecăruia, ci aş fi dorit să ştiu motivul, deoarece nu a intervenit nimeni la acest proiect de 
hotărâre, şi aş dori să mai spun o dată că, dacă acest proiect de hotărâre nu ar fi fost azi 
adoptat, la diferite grădiniţe nu am mai fi putut da de mâine, mâncare. Deci, dacă cineva nu 
votează un proiect de hotărâre, eu cred, sau cel puţin aşa credeam până acum, că există un 
motiv. Dar dacă nu există motiv, atunci nu-i nicio problemă, eu nu am spus că nu aveţi 
dreptul. Aveţi dreptul la orice, dar eu am crezut că dacă cineva votează împotrivă, sau se 
abţine, are şi un motiv.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu cred că, 
consilierii prezenţi ai fracţiunii Civice nu au simţit greautatea acestui proiect de hotărâre, că la 
bugetul instituţiilor de învăţământ, sumele plătite de părinţi intră la bugetul încasărilor 
extrabugetare. Dacă nu aprobăm ca aceste sume să fie manipulate de aceste persoane juridice 
nou înfiinţate, nu am putea asigura masa copiilor. Deci, această hotărâre are o importanţă 
deosebită. Domnul viceprimar s-a prezentat. Mai doreşte să reflecteze sau să mai adauge ceva, 
în legătură cu acest subiect?”  
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Cred că fracţiunea dumneavoastră a 
vorbit destul despre acest subiect. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Da, noi ne-am dori 
ca acest oraş să funcţioneze.” 
 PUNCTUL V. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 
bani Parohiei Reformate din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2011. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
rectificările anterioare de bugem am aprobat deja să alocăm suma de 200.000 de lei pentru 
susţinerea construirii noii Biserici Reformate. Aş dori să spun că şi pe mine m-a surprins, 



 

 

când locţiitorul Episcopului al Parohiei Reformate a Ardealului mi-a spus că, la momentul 
actual, aceasta este singura Biserică Reformată din Ardeal, care se află în construcţie. Deci, 
nu este o altă biserică, la ora actuală, în Ardeal. Suma de 400.000 de lei am primit-o din 
fondul de rezervă al Guvernului, iar din această sumă, noi am alocat cei 200.000 de lei. Acum, 
acest proiect de hotărâre se referă la sprijinul concret. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile numărul 
1, 3 şi 5 au acordat aviz favorabil. Are cineva observaţii? Dacă nu, să votăm în legătură cu 
punctul 5 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 213/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya 
Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 septembrie 2011. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doi colegi 
de-ai noştri, Lázar Prezsmer Endre şi Komis Sándor, şi-au finalizat studiile. Primul a absolvit 
Universitatea din Pécs, iar cel de-al doilea, la Univeritatea „Spiru Haret”. Acesta este motivul 
pentru se va modifica structura organigramei. Vă rog să susţineţi acest proiect.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 4 şi 5 au 
avizat favorabil acest proiect. Are cineva observaţii? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 214/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
  PUNCTUL VII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea numărului 
posturilor administrative (nedidactice) aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabil cu data de 01.10.2011. Prezintă: Sztakics Éva Judit, 
viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Aşa cum se ştie, 
reţeaua de învăţământ din oraş, s-a modificat. Prin alipirea Grupului Şcolar „Gámán János”, la 
„Puskás Tivadar”, ca şi contopirea celor trei grădiniţe, la şcoli. În acest sens, posturile care 
devin vacante la „Gámán János” le-am repartizat şi evident, grădiniţele le-au păstrat, deci 
atenţie, trebuie văzut în proiectul de hotărâre. Deci, numărul posturilor nu l-am contopit, ci 
separat, aşa cum am promis, în noile centre administrative, deci la „Colan”, la „Gödri”, şi la 
„Ady”, apare separat numărul posturilor care se găsesc la grădiniţe şi acest lucru nu s-a 
schimbat. Aş menţiona că în Comisia numărul 4, cu 2 voturi pentru, cu 2 abţineri, s-a propus 
dezbaterea în plen al acestui proiect. Comisia numărul 5, cu o abţinere, a acordat aviz 
favorabil. Are cineva, ceva de adăugat? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 11 voturi pentru şi 8 voturi abţinere (Bálint József, Fazakas Mihail, 
Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, Pethő István, Takó Imre), 1 
consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
215/2011. 
 „Proiectul de hotărâre a trecut.” 
 PUNCTUL VIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr. 304/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari Ady 
Endre, Viitorului, Înfrăţirii, Pescăruşul” din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 



 

 

Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. După anul 
2009 a apărut o Hotărâre de Guvern conform căreia trebuie actualizate documentaţiile pentru 
reabilitarea termică. Vă spun bucuros că suntem pe locul I în ţară, în ceea ce priveşte 
programul de reabilitare termică, şi acest proiect de hotărâre, vorbeşte de 2 noi subiecte, 
dincolo de modificarea hotărârii 304/2009. Unul din ele este pe strada Gödri Ferenc, iar 
celălalt este aici în centru. Deci, vorbim despre două noi Asociaţii de Proprietare, de blocuri 
noi. Vă mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 1, 2 şi 5 
au avizat favorabil acest proiect. Observaţii, comentarii? Dacă nu sunt, să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
216/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL IX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizarea pistelor pentru biciclişti, municipiul 
Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
pregătit mai multe documentaţii, deoarece considerăm că este foarte important ca oraşul 
nostru să aibă cât mai multe piste pentru biciclete. Aşa cum se ştie, am depus la Fondul de 
Mediu, un proiect pentru realizarea unei piste pentru biciclişti, cu o lungime de 9,5 km. Aici 
este vorba despre o investiţie în valoare de 753.000 de euro. Despre amenajarea unor piste 
pentru biciclete, în oraşul nostru, cu o lungime de 8,6 km, în total. Vă rog să susţineţi acest 
proiect, prin votul dumneavoastră.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Acest proiect a 
primit aviz favorabil de la Comisiile 1, 2 şi 5. are cineva observaţii, sau ceva de adăugat? 
Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
217/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL X. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie electrică cartier rezidenţial 
– strada Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Există plan urbanistic 
municipal, şi am dori amenajarea unui cartier rezidenţial pe strada Borviz. Am oferit deja, 
prin Hotărâri ale Consiliului, mai multe terenuri, tinerilor, deşi, acest program, spre întristarea 
mea, merge foarte încet. Acest lucru se datorează crizei economice şi a politicii băncilor, 
tinerii nu au posibilitatea obţinerii unor finanţări, ei neavând situaţie financiară necesară 
pentru construirea de locuinţe. Eu aş propune să continuăm acest program, să continuăm şi 
racordarea zonei la utilităţi, căci avem încredere, eu am încredere că mai devreme sau mai 
târziu vor demara finanţările, şi tinerii se vor apuca de construit. De aceea am pregătit acest 
proiect, şi am dori să racordăm întreaga zonă la reţeaua de electricitate, această zonă a 
oraşului, şi odată cu acest lucru, să rezolvăm şi problema iluminatului public. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 1, 2 şi 5 
au dat aviz favorabil. Dacă nu sunt observaţii, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

218/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare strada József Attila, inclusiv reţelele tehnico-edilitare, etapa III, municipiul 
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Dacă cineva a rămas surprins la 
auzul străzii Jozsef Attila, aş dori să vă liniştesc, spunându-vă că nu dorim să facem lucrări de 
modernizare la partea de stradă unde am făcut deja, ci pe porţiunea aceea scurtă de drum, de 
la strada Csorgó, la ieşirea spre Vâlcele. Acolo nu este rezolvată canalizarea. Asta am dori noi 
să rezolvăm acum, deoarece în cazul ploilor abundente, toată ploaia de pe deal (Pacé) coboară 
pe zonele locuite de pe strada Csorgó. Încercăm să găsim soluţii pentru această problemă, şi 
probabilitatea este foarte mare să rezolvăm această investiţie din alte surse decât bugetul 
nostru, valoarea acesteia apropiindu-se de 100.000 de euro. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 1,2 şi 5 
au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Observaţii? Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
219/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Lucrări 
de asfaltare şi amenajare parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán 
Kristóf, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”. Prezintă: Antal Árpád András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Cred că toată lumea îşi 
aminteşte acel proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
a încheiat un parteneriat, căci în spiritul descentralizării sectoriale, Spitalul Judeţean aparţine 
administraţiei locale, dar este aici la Sfântu Gheorghe, motiv pentru care şi noi simţim 
responsabilitate pentru el, şi aş dori să răspund afirmativ la acea problemă pe care am 
discutat-o cu conducerea spitalului, pe care a formulat-o conducerea spitalului, să amenajăm 
spaţii de parcare şi să asfaltăm aleile de pe suprafaţa spitalului, căci la ora actuală este o 
problemă şi atunci când un bolnav este scos din salvare şi transportat pe aleile acelea pline de 
găuri. Aşa că, vă rog să susţineţi acest proiect, cu voturile dumneavoastră. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 1, 2 şi 5 
au acordat aviz favorabil. Are cineva observaţii? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
220/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
"Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală "Gödri Ferenc", municipiul 
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna". Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Urmează trei 
proiecte de hotărâre care se referă la aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor la 
şcolile "Gödri Ferenc", „Mihai Viteazul”, şi „Váradi József”, lucrări pentru amenajarea 
curţilor şi a terenurilor de sport ale acestor şcoli. Îl rog pe domnul primar să vă prezinte 
proiectele.” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest 
program l-am demarat la începutul anului, pentru a înnoi terenurile de sport ale şcolilor, şi să 
oferim şi posibilitatea celor din zonele învecinate, să folosească aceste terenuri de sport. În 
momentul de faţă, astfel de lucrări se desfăşoară în trei şcoli, lucru pe care dorim să-l 
continuăm, motiv pentru care nu voi prezenta separat aceste proiecte. Vă rog să votăm 
separat. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul consilier 
Gazda a cerut cuvântul.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş avea o 
observaţie de formă. Vă rog să avem mare grijă la traducere, pentru că reies nişte absurdităţi, 
cum ar fi aceste sistematizări verticale. Puţin mai devreme, am adoptat o hotărâre unde am 
avut parohie reformată, aşa că, să fim atenţi la aceste lucruri. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Am mai vorbit despre acest 
lucru. Eu vă spun sincer, când am citit în limba română această „amenajare verticală”, n-am 
înţeles pe moment despre ce este vorba, şi nici în limba maghiară. Apoi, domnul consilier 
Mild mi-a spus că în limba română este corect, iar în limba maghiară nu este. Evident, le vom 
spune colegilor, şi vor fi atenţi la aceste probleme. Probabil că sunt termeni de specialitate cu 
care nici ei nu s-au mai întâlnit până acum. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Acest proiect a 
primit aviz favorabil de la Comisiile 1 şi 2. Să votăm în legătură cu acest proiect.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
221/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", 
municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna". Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Şi acest proiect a 
fost prezentat de domnul primar. Are cineva, ceva adăugiri? Dacă nu, supun la vot.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
222/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
"Sistematizare verticală şi amenajări exterioare laŞcoala Generală "Váradi József", municipiul 
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna". Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „De asemenea, şi 
acest proiect a fost prezentat. Observaţii? Nu sunt. Să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
223/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 4/15.08.2011 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal „Zonă agricolă – Sere de legume, Sfântu Gheorghe-Coşeni” Prezintă: Antal 
Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Un 



 

 

producător de legume doreşte să construiască sere pe terenul dintre Sfântu Gheorghe şi 
Coşeni. Pentru acest lucru, SC Ambient SRL a realizat o documentaţie. Vă propun să 
aprobăm acest proiect. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Observaţii, 
intervenţii? Dacă nu sunt, să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
224/2011. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate. 
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar. 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este vorba despre 
intrarea a două imobile de pe Bdul Grigore Bălan. Fiind vorba de spaţiu public, ar dori 
concesionarea şi în continuare a acestor spaţii. Vă rog să susţineţi acest proiect.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisiile 2 şi 5 au 
avizat favorabil. Dacă nu sunt observaţii, vă rog să votăm. E nevoie de o majoritate de 2/3. „ 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
225/2011. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XVIII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a oferetelor pentru 
atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Slavă 
Domnului, multe dintre colegele noastre sunt însărcinate, motiv pentru care am ajuns în 
neplăcuta situaţie de a le înlocui. Pe doamna Kulpinski Judit, în această comisie, trebuie să o 
înlocuim cu doamna Molnár Katalin, şi totodată, pe lista de rezervă o propunem pe doamna 
Baksai Edit.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comisia numărul 1 
a acordat aviz favorabil. La Comisia 2 s-a făcut următoarea observaţie: „domnul Ivan a fost 
împotrivă, pentru motiv că lipseşte expunerea de motive.” Domnul Ivan, dacă vreţi să luaţi 
cuvântul.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Într-adevăr, 
am fost împotrivă, pentru că se vede clar din materialele care ni s-au pus la dispoziţie, că 
lipseşte expunerea de motive. Din punctul de vedere al legii, privind normele de elaborare a 
actelor normative, este Legea 24/2002, asta trebuia să înceapă cu expunerea de motive şi 
eventual să fie foarte pe scurt: doamna Kulpinski, din motive de sănătate, sau ştiu eu cum a 
spus domnul primar, din ce motive, trebuie înlocuită. Pentru că, pe de altă parte, tot conform 
Legii 215, dreptul la iniţiativă legislativă, în cazul nostru la hotărâri, îl au: primarul, consilierii 
şi cetăţebii. Or aici, dacă ne uităm pe hârtie, scrie: „”având în vedere raportul de specialitate al 
compartimentului Achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.” 
Acest compartiment, să înţelegem, are drept de iniţiativă? Asta e una. Deci, vă rog domnul 
primar, şi doamnelor şi domnilor consilieri, luaţi act despre această problemă pe care o 
consider că este ilegal prezentată şi în această formă nu putem să o aprobăm. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Deci, domnul Ivan, 
să înţeleg că propuneţi să nu fie votată? Sau ce propuneţi? Concret, să înţeleg.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Eu spun că este ilegal şi 
propun să o returnăm iniţiatorului. Iniţiatorului nu putem, dar cineva să însuşească această 



 

 

problemă şi eventual, cu domnul primar, îşi însuşeşte această propunere şi o propune 
dumnealui. Deci, nu poate propune aceasta. Iar expunerea de motive va trebui să fie aici, să 
înţelegem de ce este schimbată doamna Kulpinski. Ştiu eu, poate a făcut rele şi se solicită să 
se schimbe. Poate nu şi-a făcut treaba în această comisie şi se solicită schimbarea. Ar fi bine 
să ştim şi noi.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Ivan, eu cred că 
avem o interpretare diferită a Legii 215, atâta timp cât am prezentat această hotărâre. Acest 
proiect de hotărâre, este evident că mi-am asumat acest proiect de hotărâre şi am prezentat 
motivele pentru care doamna Kulpinski Judit trebuie schimbată. Dar dacă dumneavoastră 
consideraţi că este o problemă atât de mare, eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre, şi 
îl vom discuta marţi, până atunci mai completăm, dacă este necesar. O să restudiez şi eu 
Legea 215 cu privire la acest aspect. Deci, vă rog să aprobaţi amânarea acestei hotărâri, şi o 
vom discuta marţi, la şedinţa extraordinară. Vă mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Deci, domnul Ivan, 
dacă sunteţi de acord cu amânarea? Supunem la vot, desigur.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Sunt foarte de acord, 
pentru că problema este rezolvabilă, dar vreau să îl mai rog pe domnul primar să reţină şi 
faptul că am invocat Legea 24, este Legea de normele tehnice, de elaborare a actelor 
normative valabile şi în administraţia locală, aşa că nu numai de capul meu. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Având toate 
acestea în vedere, supun la vot amânarea acestui proiect de hotărâre. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am amânat proiectul de hotărâre. Deoarece şedinţa noastră pare puţin monotonă, 
propun să o întrerupem puţin, din următorul motiv: Sfântu Gheorghe a câştigat anul acesta 
Galopiada Secuiască, şi l-am invitat pe călăreţul care a reprezentat oraşul nostru, cât şi pe 
proprietarul centrului de echitaţie care a asigurat calul, doamna contesă Kálnoky Anna, şi 
călăreţul Bagoly Szabolcs. Şi aş dori să le mulţumesc munca depusă, atitudinea pe care au 
avut-o, implicarea, atât la organizarea Galopiadei Secuieşti, cât şi pentru faptul că au 
contribuit la participarea oraşului nostru la Galopul Naţional din Budapesta. Pentru acest 
lucru, domnul primar va oferi două diplome. Voi da cuvântul domnului primar, pentru a putea 
lăuda cele două persoane.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
le prezint laude şi celor care au participat la organizarea evenimentului, şi profit de ocazie să 
le mulţumesc colegilor care au muncit foarte mult pentru a putea organiza Galopiada 
Secuiască. În primul rând, doamnei viceprimar Sztakics Éva, cea care a coordonat totul. Eu 
cred că a fost un succes, un proiect pe care-l vom continua şi în anii următori. Permiteţi-mi să 
vă citesc ce scrie pe foaia de amintire: „Pentru centrul de echitaţie a Familiei Contelui 
„Kálnoki” de la Valea Crişului, care au făcut posibilă participarea la Galopul Naţional din 
Budapesta, prin calul Samér, şi cu ajutorul căruia am obţinut locul I la prima Galopiadă 
Secuiască. Mulţumim şi felicitări.” Şi evident, calul nu a participat singur la Galopul Naţional, 
de aceea îl felicităm şi pe Bagoly Szabolcs, care a demonstrat măiestrie în arta călăritului, 
câştigând şi Locul I la prima ediţie a Galopiadei Secuieşti. Mulţumim frumos şi suntem 
mândri de el. Felicitări! 
 PUNCTUL XIX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind exprimarea 
angajamentului de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului la depunerea 
candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul de Cooperare 



 

 

Elveţiano-Român. Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „La acest punct se 
leagă şi cel de la punctul 20, respectiv finanţarea pentru consilierea planurilor pentru 
proiectele pentru eventuale proiecte câştigătoare, pentru care se solicită finanţare, sub rezerva 
selectării candidaturii - la depunerea candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile. 
Deci, luni am decis în legătură cu includerea oraşului nostru în Consiliul Primarilor. A fost o 
condiţie anterioară pentru realizarea acestor două proiecte de hotărâre. Are cineva observaţii? 
Ceva de adăugat la proiectul de hotărâre? De fapt, prin acest proiect urmărim achiziţionarea 
de autobuze, iluminarea pistelor de biciclete, iluminarea sensurilor giratorii prin energie 
solară, iluminatul drumului către Câmpul Frumos, de asemenea prin energie solară. Iluminatul 
instituţiilor publice, respectiv organizarea unei campanii de dezvoltare a oraşului şi de 
conştientizare a populaţiei. Deci, cam astea ar fi, în mare şi bine-nţeles vom discuta în 
amănunt fiecare. Deocamdată, aceste două proiecte de hotărâre, sunt doar declaraţii de 
intenţie. Are cineva întrebări, în legătură cu acestea? Dacă nu există, să votăm despre 
proiectul de la punctul 19.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
226/2011. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XX. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind exprimarea 
Angajamentului de a aloca resurse financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru 
care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii - la depunerea candidaturii pentru 
accesarea de fonduri nerambursabile  prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Am prezentat şi 
acest proiect. Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect. Are cineva, ceva de 
adăugat? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
227/2011. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XXI. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind iniţierea dării în 
administrare către Municipiul Sfântu Gheorghe a activităţilor miniere de explorare a 
resurselor de apă minerală terapeutică şi gazele care le însoţesc, din perimetrul Şugaş Băi. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Acest proiect se 
referă la preluarea în administrare, de la Autoritatea Naţională a Apelor Minerale, a  
activităţilor miniere de explorare a resurselor de apă minerală şi de gaze, pentru a le putea 
folosi în cadrul programului Drumul Apelor Minerale, cât şi la alte programe. Deci, iniţiativa 
acesteia, şi mandatarea domnului primar pentru a putea semna licenţa de dare în administrare. 
Are cineva observaţii? Este un proiect care necesită o majoritate de 2/3. Comisiile au acordat 
aviz favorabil. Să votăm.”  
 Se votează în unanimitate, cu 20 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
228/2011. 
 „ S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XXII. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de comodat nr. 192/21.186/2008, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi 
Municipiul Sfântu Gheorghe.  Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Este vorba despre 



 

 

faptul că am prelungit contractul de comodat cu Eparhia Reformată din Ardeal cu trei ani şi 
astfel vom putea face şi lucrări de reabilitare pe care, altfel nu le-am putea face. Mă gândesc 
aici la reabilitarea acoperişului, la lucrările de reparaţii la sistemul de încălzire, şi la 
terminarea zonelor din curte care nu fac parte din proiect. Este nevoie de o majoritate de 2/3. 
are cineva observaţii? Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Revin cu 
problema care am avut şi altă dată, şi întreb încă o dată clar: a cui este clădirea aceasta, a 
Liceului „Székely Mikó”? Pe de altă parte, zice aici aşa completarea „b”, 5.1, punctul „v” 
probabil: „comodatarul se obligă să reabiliteze pe cheltuiala sa curtea imobilului, respectiv să 
reabiliteze acoperişul şi sistemul de încălziră centrală a imobilului, clădire liceu P+2.” 
Probabil că vor trebui...şi acest  „Székely Mikó”, este copilul alintat municipalităţii că şi 
astăzi, în buget, am dat peste un milion de lei şi sunt bani publici pe care-i văd, deocamdată, 
băgaţi în proprietatea altuia. Asta este una. A doua problemă care este o problemă de formă, şi 
cred că se poate rezolva mai uşor, este faptul că pe acest contract apare la persoane semnatare, 
la comodatari: Antal Árpád, primar şi Kulcsár Tünde, secretar. Vă rog, de o lună de zile avem 
alt secretar, pe doamna Hengán Hajnal, după câte ştiu eu, şi atunci trebuia folosit persoana 
care este la timpul prezent. Mulţumesc. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Domnul Ivan, la 
prima întrebare aş vrea puţin să reflectez. După cum ştiţi, clădirea şi terenul este al Eparhiei 
Reformate. Pentru a putea desfăşura activităţi de învăţământ, în această şcoală, şi care este 
frecventată de către elevii a două licee, cam 1500 de copii, pentru acesta, până acum s-a plătit 
o chirie de 300.000 de lei pe an. Acum, ca să nu plătim chirie, noi am obţinut un contract de 
comodat pe 12 ani cu obligaţia de a face nişte investiţii. Am făcut aceste investiţii, urmează să 
prelungim acest contract de comodat încă 3 ani. Dar, asta nu înseamnă că din partea 
municipalităţii ar presupune niciun leu în plus. Mai mult noi am economisit, atrăgând aceşti 
bani europeni, în această învestiţie. Deci, nu este niciun plus. Chiar este o economisire pentru 
noi. Ca să menţinem într-o stare bună, clădirea, care este, de fapt, şi obligaţia noastră, pentru 
că de fapt, învăţământ de stat se desfăşoară acolo, nu e învăţământ particular, propunem 
această modificare a contractului de comodat care, încă o dată repet şi subliniez, nu presupune 
niciun leu bani plus, faţă de cele preconizate, sau cum a fost acum. (lb.m.): domnule primar. ” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Doamna viceprimar a spus în 
proporţie de 80% din ceea ce am vrut şi eu să spun. Eu cred că proprietar este cel care apare în 
cartea funciară, iar în acest moment, la data de 30 septembrie 2011, în cartea funciară 
proprietar este Biserica Reformată, Eparhia Reformată din Ardeal. În momentul în care nu ai 
ceva în proprietate, şi vrei să-l foloseşti, normal este să plăteşti pentru clădirea respectivă. 
Suntem în aceeaşi situaţie la Grupul Şcolar Brâncuşi, unde, în curând, va trebui să încheiem 
un contract de închiriere sau să achiziţionăm acel imobil, pentru că nu este al Primăriei şi 
situaţia trebuie rezolvată. Este copilul alintat al Primăriei. Aveţi dreptate, alături de alte 21 de 
instituţii de învăţământ, pentru că toate sunt alintate de către Primărie. Cred că toate 
instituţiile de învăţământ sunt copiii noştri şi îi alintăm cu ce putem: cu fonduri atrase de la 
Guvern, cu fonduri date de la Consiliul Local, din bugetul propriu, cu fonduri atrase de la 
Uniunea Europeană. Eu cred că este normal aşa, pentru că am investit enorm de mulţi bani în 
educaţie. Şi cred că s-a vorbit enorm de puţin despre cât de mult am investit în educaţie, în 
ultimii ani, în acele domenii în care am putut investi, pentru că nu noi decidem despre 
salariulprofesorilor, dar noi decidem despre foarte multe alte probleme pe care le-am rezolvat 
şi eu cred că toţi sunt, toate insituţiile sunt copiii alintaţi ai Primăriei şi aşa ar trebui să fie şi în 
continuare. Aşa cum a spus şi doamna viceprimar, nu am băgat bani, cum aţi formulat 



 

 

dumneavoatră, deci nu am băgat bani în proprietatea altuia, ci am investit într-o clădire unde 
copiii noştri studiază. Am investit într-o clădire care este o clădire şi o instituţie  simbol al 
acestui municipiu şi haideţi să o privim ca atare. Deci, este o instituţie simbol al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, Colegiul  „Székely Mikó”, nu pentru că şi eu am învăţat acolo, ci pentru că 
de acolo au ieşit oameni foarte inteligenţi, aşa cum au ieşit şi din alte instituţii, dar este cu o 
tradiţie remarcabilă, nu numai în Sfântu Gheorghe, ci între Arcul Carpatin în România. După 
cum ştiţi, a şi primit premii în acest sens, inclusiv de la Preşedenţia României. Deci, eu cred 
că este o instituţie importantă, şi dacă facem o analiză pur financiară, aşa cum a spus şi 
doamna viceprimar, veţi vedea că am câştigat fizic miliarde de lei din faptul că am făcut acest 
proiect european, am cofinanţat cu 2%, iar valoarea de 2% din acest proiect este mult mai mic 
decât suma pe care ar fi trebuit să o plătim ca şi chirie, aşa că vă rog să susţineţi această 
iniţiativă. Vă mulţumesc. Iar, în ceea ce o priveşte pe doamna secretar, îmi cer scuze o 
secundă, deci pe toate actele pe care le semnează doamna Hengán, apare „pentru Secretar”, 
sau „pentru Secretar Kulcsár Tünde, Hengán Hajnal”. Aşa sunt semnate, puteţi să le verificaţi. 
Deci, nu este nicio excepţie în ceea priveşte actele semnate de doamna Hengán, dânsa 
semnează pentru secretar.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Domnul primar, am să 
intru un pic în polemică, un pic cu dumneavoastră. Faptul că au ieşit oameni inteligenţi din 
acest liceu este că au intrat inteligenţi. Au intrat, poate şi educaţi şi şcoala i-a instruit. I-a 
instruit, şi poate i-a instruit mai bine decât alţii. Când am spus treaba cu copilul alintat, 
gândindu-mă la sumele de bani, pe care le vedem desfăşurate pentru o şcoală şi pentru alta, vă 
întreb acum, şi-mi pare rău că doamna secretar nu este aici, de faţă, ridic iarăşi problema 
expunerii de motive. Dacă această hotărâre ar fi fost elaborată conform tehnicii prevăzute de 
lege, de altfel, şi ar fi scris aici: „dat fiind că avem nevoie de aia, am făcut aia, am schimbat 
chiria, şi am făcut ailaltă, şi necesităm să facem aşa, atunci n-am mai fi ridicat aceste 
probleme şi nu le-am mai fi discutat aici. 90% din ele le puteam vedea pe hârtie„ citi acasă, 
sau le discutam în comisii. Vă mulţumesc foarte mult.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Comiile de 
specialitate 1, 3 şi 4 au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, iar Comisia numărul 5, 
cu abţinerea domnului Ivan, a avizat şi ea favorabil. E nevoie de o majoritate de 2/3. vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Ivan Niculae Gheorghe), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 229/2011. 
  PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu 
Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest 
proiect nu pot să-l prezint mai amănunţit de atât. Dacă sunt întrebări legate de documentaţie, 
voi răspunde la acelea. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Aş menţiona că 
acest proiect a primit aviz favorabil de la Comisia numărul 5. Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Aş avea 
câteva probleme care eu zic că le putem să le rezolvăm. Eu îmi cer scuze că ridic aceste 
probleme aici, la şedinţa Comisiei Juridice n-am putut să văd, pentru că, dintr-o defecţiune de 
calculator n-am putut să-l citesc, acest material, între timp am reuşit să mă uit acasă. Aş 



 

 

întreba, la articolul 64, litera „e” din acel regulament, este vorba despre pornirea din staţii cu 
uşile deschise şi se sancţionează cu o amendă de la 1.000 la vreo 2.000 de lei. Uitându-mă în 
Ordonanţa de Guvern 195, în articolul 69, nu articolul 69...Este şi în Regulamentul circulaţiei, 
prevederi despre cei care pleacă cu autobuzele cu uşile deschise. Eu zic că ar trebui să punem 
de acord aceste două reglementări, pentru că, corect e să fie una singură, şi atunci va trebui să 
respectăm pe cea ierarhic fix superioară. Şi mai este vorba aici, domnul primar, sau cine a 
elaborat materialul, traseele pe care se efectuează serviciile regulate de transport public local 
de călători, se stabilesc de către autoritatea locală. Nu mi-a fost clar, şi asta a fost întrebarea 
pe care vroiam să o adresez: Autoritatea Locală, înţelegând aici deliberativul sau executivul? 
Pentru că, după mine, nu este clar această formulare. La articolul 66, unde se vorbeşte despre 
cei care aplică...constată şi aplică sancţiunile, agenţii Poliţiei Locale, aşa sunt scrişi de parcă 
ar fi unul după altul, parcă ar fi acelaşi lucru. Aş propune introducerea cuvântului „respectiv” 
de agenţii Poliţiei Locale.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, în ceea ce priveşte 
propunerile de formă, sunt de acord, putem să le completăm aşa cum aţi formulat. Iar, 
întotdeauna când vorbim despre traseele autobuzelor, facem o comisie mixtă la care, de 
obicei, participă primarul, participă reprezentanţii Poliţiei Rutiere, şi nu numai, şi în cazul în 
care sunt modificări de trasee, le discutăm. Deci, din  acest punct de vedere, pentru mine a 
fost evident că este vorba despre executiv. Dacă vreţi să fie mai expresis verbis, putem să 
scriem acolo. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Din câte am reţinut, 
acolo, la articolul 60 şi nu ştiu cât, aţi menţionat că trebuie să corelăm ceva cu...” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „64, litera „e”, de la Elena. 
„Pornirea din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările mijlocului de transport, 
precum şi cu călători agăţaţi în exteriorul caroseriei, cu o amendă de la 200 la 500 de lei.” 
Formularea nu este identică cu cea din Regulamentul circulaţiei, dar ideea la plecarea din 
staţie cu uşile deschise se regăseşte în această problemă şi ar trebui cumva să le pună de 
acord.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Deci, formularea 
numai?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Formularea.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Da, am înţeles. Şi 
amenda?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Şi amenda, sigur că da.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Atunci, ne puteţi 
spune amenda corectă, ca atunci, acum să modificăm.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Zice aşa: „pornirea de pe 
loc a autovehiculelor, sau tramvaielor, xu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise, sau 
deschiderea acestora în timpul mersului, deschiderea uşilor când este oprit sau staţionat, 
constituie contravenţii şi se sancţionează cu o amendă prevăzută în clasa 3 de sancţiuni a 
persoanelor.” Spre deosebire de ceea ce scrie în această hotărâre, în clasa 3 de sancţiuni sunt 
prevăzute puncte de penalizare care încă n-au trecut la Poliţia Locală, aplicarea punctelor de 
penalizare, iar cuantumul amenzii sunt puncte de penalizare care sunt în funcţie de salariul 
minim pe economie. La ora actuală, un punct de penalizare este 67 de lei, parcă. Deci, nu este 
o valoare fixă, este...” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Am înţeles. Domnul 
primar.” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Ivan, eu înţeleg 
propunerea dumneavoastră, însă nu cred că noi nu putem aplica o hotărâre şi să spunem foarte 
concret. În Sfântu Gheorghe, dacă adoptăm această hotărâre, vor intra în vigoare aceste 
sancţiuni. Nu văd care este problema. Nu este o contrazicere a Hotărârii  de Guvern, ci este o 
hotărâre prin care noi aplicăm, pe teritoriul oraşului, cuantumul amenzii. Nu văd care este 
problema. Deci, acolo se vorbeşte despre tramvaie. Noi nu avem tramvaie, nu avem 
troleibuze. Nu trebuie să fie nici formularea identică şi nici cuantumul amenzii. Deci, conform 
legii este stabilit, pe teritoriul oraşului o autoritate publică până la ce nivel poate să aplice 
amenzi. Noi ne încadrăm în aceste limite, şi atunci nu văd care este problema.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Domnul primar, ştiţi care 
e problema? Nu putem contraveni unui act normativ ierarhic superior, aşa sunt considerate în 
drept. Deci, începe cu legea, ordonanţe, hotărâri, decizii şi până ajunge la hotărâri ale 
Consiliului Local.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Aveţi dreptate într-un singur 
sens, nu poate să contrazică ceea ce adoptăm noi, cu prevederile unei legi, dar aici noi nu 
vorbim despre o contrazicere, nu contrazicem prevederile legii, ci în spiritul legii, adoptăm 
această hotărâre. Nu este o contrazicere a legii, domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mi-e greu să vă explic ce 
înseamnă contrazicere, că dumneavoastră vreţi să aveţi, întotdeauna, ultimul cuvânt şi a 
dumneavoastră să fie cel bun. Dar nu e vorba de contrazicere, pentru că amândouă actele 
combat acest gen de fapte. Este vorba de cuantumul amenzii. Este exact cum a fost şi 
problema cu 369.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „O întrebare. Dumneavoastră 
propuneţi ca de la litera „a” la litera „l” toate să fie cu amenzi cuantificate în lei, iar la punctul 
„e” să fie cuantificat în puncte? Deci, formulaţi o propunere concretă. Nu înţeleg exact ce 
doriţi, vă spun sincer.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul consilier 
Mild a cerut cuvântul.” 
 Domnul consilier MILD ZOLTÁN (lb.r.): „Aş vrea să precizăm un lucru, domnul 
Ivan. În Hotărârile de Guvern, sau în lege, sau în care se aplică şi se constată o sancţiune, deci 
aveţi acolo în Legea Circulaţiei cine constată şi cine aplică amenzile contravenţionale. Deci, 
fiecare lege, fiecare Hotărâre de Guvern care are prevăzute sancţiuni şi aplicarea sancţiunilor, 
este prevăzut cine le aplică, cine este organul care constată şi aplică aceste sancţiuni. Părerea 
mea, în acest regulament este vorba despre autoritatea locală, deci nicidecum Poliţia Rutieră.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Îl contrazic pe domnul 
inginer şi spun că, pentru acelaşi den de faptă nu poate exista 2 sisteme de sancţionare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Bine! Deoarece nu 
s-a formulat nicio propunere concretă de modificare, eu supun la vot acest proiect de hotărâre, 
în forma prezentată. (lb.ro.): Mă scuzaţi, dar n-am înţeles. Vă rog să formulaţi propunerea 
concretă.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Articolul 66: „constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în articolul 64 se face de către primar şi 
împuterniciţii acestuia, iar cele prevăzute în articolul 65, de către persoanele împuternicite de 
către directorul SC Multi-Trans SA”, scrie „respectiv de agenţii din cadrul Poliţiei Locale.”. 
Eu aşa înţeleg, că domnul director al SC Multi-Trans SA îi împuterniceşte pe agenţii Poliţiei 
Locale. Zice aşa: „respectiv” 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „„Respectiv”. Am 
înţeles.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Respectiv persoanele 
împuternicite de către directorul general al SC Multi-Trans SA, şi vine şi ne explică: 
„respectiv de agenţii din cadrul Poliţiei Locale.”” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb. ro.): „Da, asta e o 
problemă formală.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb. ro.): „Respectiv” se va scoate 
de acolo şi agenţii Poliţiei Locale sunt agenţii Poliţiei Locale care sunt împuterniciţi prin 
hotărâre şi prin directorul lor.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Eu mi-am notat asta, 
dar am considerat că este o problemă formală, dar dacă credeţi...hai să votăm pentru această 
modificare, să fim siguri. Da? Deci, pentru modificarea propusă de domnul Ivan.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Klárik Attila). 
 (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru 1 vot abţinere (Ivan Niculae Gheorghe),  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 230/2011. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXIV. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Covasna a unui Protocol privind accesul Poliţiei Locale la baze de date ale 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ultimele 9 
luni ne-au asigurat o nouă posibilitate. Conform Consiliului Suprem de Apărare  a Ţării, 
începând cu data de 1 ianuarie 2012, vom avea şi alte oportunităţiprin faptul că Poliţia Rutieră 
şi Biroul de Ordine Publică vor trece la Poliţia Locală. Evident, acest lucru nu înseamnă doar 
sarcini, şi şi informaţii. Pentru a putea lucra foarte bine, vor trebui să aibă acces la informaţii, 
la baze de date. Aceste baze de date, la ora actuală aparţin Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, sunt la minister. De aceea trebuie să semnăm acest protocol, pentru ca şi Poliţia 
Locală să poată avea acces la baza naţională de date. Mulţumesc frumos. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Intervenţii? 
Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Este foarte 
bun acest protocol, dar am şi aici nişte obiecţiuni de formă, şi anume: în antetul protocolului 
zice aşa: „Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală a Municipiului Sfântu 
Gheorghe”. S-ar înţelege că protocolul încheie Poliţia  Locală a Municipiului Sfântu 
Gheorghe şi nu Primăria, şi respectiv semnează primarul, care este mai jos. În preambul, 
alineatul 3 scrie aici aşa: „având în vedere că Poliţia Locală a Municipiului Târgu Secuiesc 
este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu caracter personal, cu 
numărul de notificare.”Eu gândesc că vorbim de Sfântu Gheorghe, nu de Târgu Secuiesc. Iar 
la ultima parte, acolo cu semnăturile, de asemenea domnul primar, după dumneavoastră 
semnează cineva de la Oficiul Juridic. După câte ştiu eu, la partea juridică suntem reprezentaţi 
de secretar. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Într-adevăr, sunt aceste greşeli 
de formă, dar de această dată, aceste greşeli nu sunt ale colegilor mei, ci sunt ale Poliţiei. 
După cum vedeţi, protocolul e deja semnat şi înregistrat de către Inspectoratul de Poliţie 



 

 

Judeţean Covasna. Deci, Protocolul a fost elaborat de către ei şi ne-a fost trimis, iar probabil 
este un formular general primit de la minister, de către ei, evident o să solicităm să modifice 
Târgu Secuiesc. Încă nu am anexat Târgu Secuiesc-ul, ducem o politică de expansiune, dar 
încă nu am anexat Târgu Secuiesc, suntem pe drumul cel bun, cel puţin în ceea ce priveşte 
oraşul. Cred că mergem într-o direcţie bună, şi am putea anexa şi Târgu Secuiesc-ul, dar este 
o greşeală aici, este evident acest lucru. În ceea ce priveşte faptul că, sub Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe apare Poliţia Locală, vă spun, probabil este formularul emis de 
minister, şi este general valabil peste tot. Eu o să semnalez acest lucru, dacă dânşii vor 
considera că se elimină din antet Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, se va corecta 
cu siguranţă. Deci, Protocolul ne-a fost adus de către Poliţie, vedeţi că este înregistrat de 
Poliţie, este semnat de către Compartimentul Juridic al Poliţiei, respectiv de domnul inspector 
şef. O să solicităm să modifice prima pagină, acolo unde vorbeşte despre Târgu Secuiesc. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „ Domnul Ivan, dacă 
mai doriţi?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Domnul primar, în 
intervenţiile anterioare spuneaţi dumneavoastră aici, că nu se pune problema, inclusiv poate să 
fie şi Hotărâre de Guvern, că dacă venim noi pe plan local, putem să facem. Acum spuneţi că, 
dacă e venit de la Bucureşti, trebuie să le înghiţim. Nu sunt de acord, pentru că, pe limba 
maghiară zice aşa: „mind a kettön áll a vásár”, deci acest protocol este încheiat între două 
părţi care sunt pe picior de egalitate, şi atunci probabil că şi una din părţi, respectiv Primăria, 
putea să-şi spună părerea şi nu numai că centimetri, să semnez. Eu am lucrat în poliţie şi 
recunosc, 32 de ani, şi sunt mândru de treaba asta, dar pe de altă parte, sunt la fel de mândru 
de faptul că sunt mai precis şi mai exact în prezentarea problemelor. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Ivan. Chiar că de 
foarte multe ori este enervant şi deranjant, de multe ori aveţi dreptate, deci nu e nicio 
problemă. Deci, putem să discutăm aceste probleme. Eu nu am spus că dacă vine de la 
Bucureşti trebuie să acceptăm. Am spus că, foarte probabil, formularul a venit de la minister, 
dar eu voi semnala, în primul rând, să corecteze Târgu Secuiesc-ul, şi voi semnala şi faptul că, 
în antet apare Poliţia Locală, dar totuşi trebuie să acceptăm faptul că sunt acte ale Primăriei, 
pe care apare Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, un compartiment care ţine de noi şi 
este semnat de primar şi nu este nicio problemă. Iar Poliţia Locală aparţine Municipiului 
Sfântu Gheorghe, în acest moment. Deci, eu nu văd o problemă de fond, prin faptul că apare 
acolo Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, dar voi semnala acest lucru 
reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Deoarece nu s-a 
mai prezentat nimeni la luarea cuvântului, supun la vot proiectul de hotărâre 24.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Ivan Niculae 
Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 231/2011. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedintele de şedinţă. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Este vorba despre 
preşedintele de şedinţă al şedinţelor din luna octombrie. Dacă sunteţi de acord, acesta va fi 
subsemnata şi domnul consilier Takó.  



 

 

 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Takó Imre), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 232/2011. 
 „Mulţumesc.” 
 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe, din cadrul Serviciului Public de Evidenţa 
Persoanelor, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu 
Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2011. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Datorită faptului că 
este şedinţă ordinară, şi nu avem avizul Comisiei Juridice şi Economice, propun o pauză de 5 
minute, dacă sunteţi de acord, pentru ca aceste comisii să-şi poată pregăti avizele de 
specialitate. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Evident, voi da avizul sosit de 
la Autoritatea Funcţionarilor Publici, deci se şi vede că le-au trimis azi, la ora 12 şi 17 minute. 
I-l dau domnului Ivan, pentru a putea discuta în Comisie. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Domnul Ivan, nu aţi 
fost aici la început, şi domnul primar a explicat; datorită faptului că este vorba despre 
organigrama Primăriei de fapt, pentru a putea aplica începând cu data de 1 octombrie, treptele 
de salarizare noi, şi deoarece astăzi după orele 12 a sosit avizul, Consiliul Local cu consilierii 
prezenţi au fost de acord cu punerea pe ordinea de zi numai a acestei hotărâri din Diverse, 
deci acum propun şi vă rog să exprimaţi Consiliului Local, părerea. Pentru 5 minute pauză, 
pentru o şedinţă a Comisiei Juridice. Deci, cine este de acord cu 5 minute pauză? 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Ne întâlnim după 5 minute.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Cele 5 minute au 
trecut, rog pe toată lumea să ia loc. Întreb de la Comisia numărul 5 dacă a reuşit să formuleze 
o părere despre punctul D1. (lb.r.): Domnul Ivan, aţi reuşit să discutaţi?” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „N-am reuşit nici să-l 
citesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Deoarece o aşteptăm 
pe doamna Nagy Márta cine ştie mai multe despre proiectul de hotărâre decât oricine 
altcineva, (lb.m.): aş propune să discutăm punctul Diverse, până atunci va sosi şi colega 
noastră Nagy Márta, deoarece ea este cea care a pregătit avizul de specialitate. Doamna 
consilier Pârvan a fost prima care s-a înscris la luarea cuvântului. (lb.ro.): Doamna Pârvan, 
aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb. ro.): „Da, mulţumesc. Ce vroiam să spun? 
A început şcoala, ştim cu toţii că deja avem 3 săptămâni bune, noi am simţit pe propria piele 
că a început şcoala. Suntem bombardaţi cu tot felul de adrese, de circulare, de ameninţări, 
fiecare adresă se termină cu ameninţare, că dacă se întâmplă ceva directorul răspunde, unde 
stau picioarele va sta şi capul. Bun! Noi. Elevii, nimic. Niciun fel de schimbare n-am realizat, 
şi mai ales dacă ieşim în oraş, îi ajută şi vremea asta, pe cuvântul meu dacă am văzut vreun 
elev care să fie sensibilizat de schimbările astea, de testările astea. Întreb astăzi: „Măi, aveţi 
testare?”. Zice: „Nu ştim”, la o clasă. „Nu ştim, s-ar putea.” Zic: „Păi da, aveţi testare.” Eu nu 
pot să înţeleg. Deci, altă problemă: nu ajung la şcoală. Ieri spuneam doamnei inspector că, 
într-o clasă erau 8 elevi şi dânsa mă întreba unde pleacă. Nu au plecat nicăieri, nu au venit la 
şcoală, deloc. Asta nu-i o problemă pe care să o ridic în Consiliu, ce fac elevii din şcoala mea. 



 

 

Tot oraşul e plin de elevi de la diverse şcoli. Domnul primar, cred că totuşi ar trebui să facem 
ceva la nivel de oraş, sunt aceste cârciumioare, nici nu ştiu cum să le spun, la tot pasul, din 
două în două case, pe strada Fânului, pe strada Lázár Mihály, la gară, peste tot, cum spunea şi 
domnul Şerban, care au program de la 7 dimineaţa. Deci, dacă vrei să-ţi petreci undeva 
timpul, de la gară sari direct acolo în cârciumioară. De ce-i servesc pe copii cu ţigări, de ce-i 
servesc cu alcool? Deci, eu nu ştiu ce s-ar putea face. Mă găndeam că, dacă nu vi se pare 
exagerat totuşi, dacă n-ar fi bine să mai organizăm împreună cu Poliţia, acele razii, în care să 
facă parte şi un reprezentant al fiecărei şcoli, să-şi ia copiii şi să-i ducă puţin să-i pună... Nu 
ne ajută nici vremea asta care e aşa o vreme mai mult de vară, decât de ăsta... însă am trecut 
prin parc, am fost la şedinţa cu directorii, de acolo am venit direct la şedinţă, e plin parcul de 
copii, deci ca şi când ar fi aşa o veşnică plimbare, sau fiind o staţiune permanentă. Părinţii nu 
ştiu că ei nu vin la şcoală, vin din sate. Nu ştiu, e o atmosferă aşa... numai profesorii, săracii, 
sunt terorizaţi cu aceste teste, cu acestea, aşa. Şi ei nu au nicio treabă, pentru că nimeni nu-i 
întreabă de nimic. Nu ştiu ce am putea face la nivel de oraş, totuşi, să le întindem o mână 
acestor copii, să facem ceva cu aceşti oameni care scot banii pe seama părinţilor, de fapt, nu a 
copiilor. Poate că ar fi bune aceste razii, sau cineva să-i ăntrebe pe aceşti patroni, mai este 
legea aceea? Sau poate nu mai este legea care spunea că sub 18 ani nu se serveşte alcool. Eu 
ştiu că este, dar nimeni n-o respectă. Vă rog, dacă se poate, puţin să încercăm să 
responsabilizăm pe cei în cauză, şi v-am spus, sunt dispusă, dacă doamna inspector este de 
acord, să încercăm să facem nişte razii comune, să-i mai responsabilizăm puţin. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, doamna Pârvan, eu pot să 
vorbesc cu reprezentanţii Poliţiei,  şi să facem razii, să verificăm dacă cei care 
comercializează ţigări şi alcool, vând sau nu sub 18 ani. Dar nu asta este, cred, problema cea 
mai mare, pentru că aţi spus că parcul este plin de elevi, acolo nu se comercializează nimic. 
Nu ştiu, ca şi conducător de instituţie de învăţământ, de ce nu exmatriculaţi 10 elevi, şi poate 
s-ar speria şi restul şi ar merge la ore. Eu cred că asta e soluţia. Nu cred că Primăria va găsi o 
soluţie pentru problemele din instituţiile de învăţământ, pentru că de aceea sunt aceste 
instituţii, să fie nişte reguli, iar acele reguli să fie respectate. Noi putem să verificăm altceva, 
dar doar indirect pe elevi, şi mergem la comercianţi şi o să-i amendăm, poate nu vor mai 
vinde, dar asta nu-i va motiva pe copii să meargă la şcoală. Dacă exmatriculaţi 10, atunci 
restul se va gândi dacă să mai chiulească sau nu, de la ore. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos pentru cuvânt. 
Acum două săptămâni am fost la Czegléd în delegaţie din partea Consiliului Local şi consider 
că este de datoria mea să fac un  scurt raport verbal. În afară de participarea la programe, am 
avut posibilitatea să vorbesc cu domnul primar. Meciul tradiţional de fotbal a fost parte a 
programului, unde echipele oraşelor înfrăţite au participat la meci. Anul trecut, echipa de 
fotbal a Consiliului Local Sfântu Gheorghe a fost pe locul 2, din păcate, în acest an am atins 
numai locul 6, dar jocul lor a fost urmărit de ghinion, aşa că...a fost finala Ţinutului Secuiesc, 
deci a fost păcat să mergem la Czegléd, să jucăm fotbal, deoarece primele 3 echipe care au 
ieşit au fost din Ţinutul Secuiesc. Deşi anul trecut am stabilit că pe site-ul oraşelor înfrăţite va 
apărea şi site-ul oraşului Sfântu Gheorghe, acest lucru nu s-a întâmplat. Îl rog frumos pe 
domnul primar să permită să trimitem link-ul site-ului la Czegléd, pentru ca aceştias să-l aibă 
şi astfel putem să promovăm oraşul şi acolo, şi evident, în baza principiului reciprocităţii, 
link-ul oraşului Czegléd să apară şi pe site-ul nostru, la oraşe înfrăţite, şi să poată fi văzut. Am 
dus de la Biroul Tourinfo materiale publicitare cu Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi 



 

 

Ţinutul Secuiesc, acolo este un loc separat pentru oraşele înfrăţite, astfel existând posibilitatea 
să ne cunoască zona. Şi aş mai avea o observaţie: stâlpul funerar al oraşului Sfântu Gheorghe, 
care se află în parc, este foarte îndoit, este într-o stare destul de rea, şi deşi suntem cel mai 
mare oraş din cele înfrăţite, avem cel mai mic stâlp. Deci, eu aş propune ca la anul, de zilele 
oraşului, să ridicăm un nou stâlp funerar. Vă mulţumesc. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „ Mulţumim frumos. 
Domnul Klárik Attila.” 
 Domnul consilier KLÁRIK ATTILA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori să vă 
solicit puţină răbdare în legătură cu două probleme. Prima este destul de serioasă, a doua este 
foarte serioasă. Una din ele este partea de sus a străzii Benedek Elek. Am anunţat deja o dată 
că aş propune transformarea acestei străzi într-una cu sens unic. Acum, dacă s-ar putea degaja 
partea stângă de maşinile parcate, ţinând cont că partea de sus a străzii este cu circulaţie în 
ambele sensuri, este o problemă permanentă. Deci, un sens este tot timpul liber, iar una din 
maşini trebuie să meargă înapoi, tot timpul. Sau se poate pune o tablă pe care să scrie că 
oprirea este permisă, dar parcarea nu este permisă, sau să găsim o altă variantă să se degajeze 
circulaţia, acolo. A doua problemă: şi eu, împreună cu colegul meu Mild Zoltán am făcut 
parte dintr-o delegaţie, am fost la Királyhelmec, şi la fel, în afară de participarea la programe, 
am discutat cu domnul primar, despre mai multe subiecte. Am discutat şi despre oportunităţi 
de investiţii, dar evident, baza reală a acestora este atât de mică, ţinând cont de faptul că 
oraşul funcţionează cu 45% din buget, deci au probleme financiare extraordinare. Dar am 
vorbit şi despre programe culturale comune. Ţinând cont de faptul că domnul consilier Ivan a 
menţionat în nenumărate rânduri că delegaţiile care au fost în străinătate trebuie să prezinte un 
raport fie verbal, fie scris, eu am pregătit şi un raport în limba română pe care, cu îngăduinţa 
dumneavoastră l-aş citi, pentru a nu exista dificultăţi în traducere. 
(lb.ro.): „Raport către onoratul Consiliu Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi distinşii 
reprezentanţi ai urbei. După cum ştim, întreaga activitate a Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe are drept scop dezvoltarea orânduirii şi înflorirea acestei părţi a naţiunii 
noastre; creşterea continuă a bunăstării materiale şi culturale a locuitorilor acestei urbe; 
asigurarea libertăţii şi demnităţii omului; afirmarea multilaterală a personalităţii umane. 
Aşadar, delegaţia oficială formată din distinşii domni consilieri domnul Mild Zoltán şi Klárik 
Attila au participat în perioada 22-25 septembrie 2011 la Festivitatea oraşului Král'ovský 
Chlmec din Slovacia, la invitaţia oficialităţilor din acest oraş înfrăţit. Municipiul nostru 
întreţine şi dezvoltă relaţii de prietenie şi colaborare cordială cu oraşele înfrăţite, în spiritul 
internaţionalismului socialist liberal, conservativ european şi aşa mai departe, în scopul 
asigurării păcii şi înţelegerii între popoare. Relaţiile externe ale Municipiului Sfântu Gheorghe 
se bazează şi pe principiul respectării suveranităţii şi independenţei naţionale, a egalităţii în 
drepturi şi avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne. Prin inspirata şi solemna 
cuvântare de deschidere, rostită de domnul primar al oraşului Král'ovský Chlmec, domnul 
Balogh József, reiese că aceste zile vor rămâne în calendarul tuturor forţelor progresiste din 
oraşul lor, drept cele mai luminoase zile, prilej de sărbătoare pentru toţi cei care trăiesc în 
acest oraş, indiferent de naţionalitatea lor. Este sărbătoarea fără de care, poate nu ar fi fost 
posibilă cea mai rodnică perioadă din istoria acestui oraş, când oamenii muncii au devenit 
stăpâni pe destinul lor, pe viaţa lor, pe munca lor, instaurând un nou tip de societate 
multilateral – dezvoltată. Delegaţia oficială purta tratative în vederea colaborării mai intense 
între cele două oraşe, au discutat împreună două domenii de prioritate în care, această 
colaborare s-ar putea materializa în viitorul apropiat. Economia, prin investiţii, crearea unor 
locuri de muncă, respectiv cultura, prin proiecte comune şi schimb de experienţă între 



 

 

specialişti. Considerăm că această vizită oficială a fost una reuşită, aducând cinste şi renume 
urbei reprezentate, deschizând noi porţi spre viitorul nostru comun. Stimaţi consilieri, prin 
munca noastră hotărâtă pentru realizarea planurilor şi angajamentelor pe anul 2011, să întărim 
necontenit forţa economică şi independenţa oraşului nostru. Trăiască unitatea nezdruncinată a 
întregii noastre comunităţi, în jurul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al 
primarului sau împreună cu viceprimarii şi consilierii săi locali. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „ Eu îi mulţumesc 
domnului consilier Klárik Attila, că mi-a dat posibilitatea să mă simt iar elevă. Domnul 
consilier Gazda.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Stimate domnule consilier, a fost 
emisă din acest raport, o parte foarte importantă, şi anume: „trecerea frauduloasă a 
frontierelor.”” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Apreciez şi 
eu stilul pamflet al domnului Klárik, şi intonaţia a fost destul de bună asortată, faptul că aşa a 
reacţionat şi Consiliul. Este bine să ştim, că nu suntem singuri pe lume şi colaborăm cu alţii, 
de la fiecare avem de învăţat câte ceva, indiferent că e sărac, că e bogat, că e frumos, că e urât, 
că e mare, că e mic, întotdeauna putem găsi ceva bun pe care să-l luăm şi să-l aplicăm la noi. 
Aş vrea să fac o mică paranteză, şi să-i spun că nu am zis eu să prezinte, că am zis... Eu am 
zis-o, dar ar fi trebuit să zică, că doamna directoare economică Veres Ildikó, pentru că în 
Legea 393, Statutul Funcţionarilor Publici (Statutul Aleşilor Locali), acolo scrie că dacă nu se 
face această informare, sau acest raport, nu se decontează socotelile şi asta-i o treabă. Deci, nu 
numai că aş vrea eu, dar cred că toată lumea s-a distrat şi s-a bucurat de treaba asta. Vă 
mulţumesc şi iertaţi-mă pentru intervenţia. 
Eu aş avea o întrebare pentru domnul primar. Spuneaţi, domnul primar, că dumneavoastră vă 
respectaţi întotdeauna promisiunile şi vi le ţineţi. Prin HCL nr 142/30.06.2011, la capitolul 
84.02 era vorba despre o rectificare bugetară, deci capitolul 84.02, transporturi, era vorba 
acolo despre 8 obiective de investiţii care se vor face cu banii pe care i-am rectificat. V-aş 
ruga frumos, dacă în spiritul legii, sau măcar în litera ei, aţi putea să ne faceţi o informare 
despre fiecare din cele 8 poziţii, unde s-a ajuns, pentru că era vorba despre reparaţii de străzi 
şi imediat vine ploaia de toamnă şi nu se mai face nimic. A doua întrebare este faptul că, în 28 
iulie...Iertaţi-mă doamnelor şi domnilor consilieri, îmi cer scuze că am întârziat la şedinţă şi ar 
fi trebuit să particip şi la activităţile anterioare, dar nu cred că mi-aţi dus mult lipsa, şi vroiam 
să întreb acolo, din procesul verbal apărea Planul de Ordine şi Siguranţă Publică. În 28 iulie, 
cu ocazia discuţiei cu reprezentanţii forţelor de ordine, cu ordinea publică, domnul Banu, 
domnul Paliştan, au fost aici. Am discutat despre un plan de ordine şi siguranţă publică, 
atunci, deci în iulie, acum 3 luni, se spunea că este spre avizare, nici în ziua de azi n-a apărut, 
domnul primar, şi zic eu că ar fi bine, pentru că aţi văzut că şi astăzi am mai lucrat pe la 
protocoale, pe la din ăstea, şi planul de ordine şi siguranţă publică nu a apărut. Vă 
mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulţumesc. Sper că nu 
aşteptaţi să vă răspund acum la poziţiile dintr-o hotărâre pe care am adoptat-o în aprilie, dar 
dacă îmi permiteţi, marţi, la şedinţa extraordinară o să fac o prezentare, însă trebuie să vă spun 
că, în ultimele 10 zile am asfaltat în următoarele străzi, şi spun doar câteva, ca să vedeţi că 
totuşi se fac lucrări în Municipiul Sfântu Gheorghe, poate nu umblaţi în aceste zone, pentru că 
nu sunt în centrul oraşului. Este vorba despre strada Cioflec, care a fost asfaltată de la strada 



 

 

Ciucului, până la Sing-Sing. Este vorba despre strada Voican, care a fost asfaltată în totalitate. 
Este vorba despre strada Umbrei, Brazilor. Este vorba despre strada Zöld Péter, şi despre zona 
din faţa blocurilor mamut. Deci, iată doar 6 străzi care au fost asfaltate în ultimele 10 zile, 
domnul Ivan, deci investiţiile merg într-un ritm, cred eu foarte corect, în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, şi o să vă spun exact pe acele 8 poziţii despre care am discutat, cu siguranţă se vor 
rezolva. Mai avem o lună întreagă, luna octombrie, care este o lună perfectă pentru asfaltat, 
mult mai bună decât iulie sau august, când este foarte cald. Conform legilor, până la sfârşitul 
lunii noiembrie se mai poate asfalta. Deci, tot ce avem în buget pentru anul acesta, şi dorim să 
le facem, le vom face, dar marţi, la şedinţa extraordinară vă voi face o prezentare pe puncte, 
sper că nu vă aşteptaţi să ştiu pe de rost la care rectificare bugetară, ce am votat, că sunt destul 
de multe. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Între timp a sosit şi 
doamna Nagy Márta. Te rog să vii mai aproape şi spune, te rog, şi în microfon, modificările 
legate de organigramă. Prima oară cea din comisie? Bine! Comisia Juridică a luat o decizie, 
arată că au acordat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre legat de organigramă. Aşa cum 
am mai spus, unii colegi au terminat anumite facultăţi, şi au solicitat clasificarea 
corespunzătoare acestora, şi pentru acest lucru, trebuie să avem adoptată această hotărâre. Are 
cineva observaţii? Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vreau să vă informez că, 
în urma discuţiei cu doamna Nagy, responsabil pe domeniul resurse umane, am stabilit care 
sunt poziţiile şi de unde, unde s-au mutat. Raportul de specialitate este un pic eliptic, am mai 
cerut şi altă dată să se facă menţiuni despre aceste poziţii, de la poziţia la poziţia unde s-a 
mutat, şi în acelaşi timp, avem confirmarea dumnealui şi poate confirmă şi acuma că fişa 
postului pentru locurile respective au fost actualizate la nivelul salarizării, respectiv la nivelul 
funcţiei de consilier sau ce e acolo. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.r.): „Acestea fiind zise, 
supun la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 4 consilieri nu au votat lipsind din sală (Bodor Lórand, 
Keresztély Irma, Kovács István, Szentes Ádám), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 233/2011. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „S-a adoptat în 
unanimitate. Mulţumesc frumos tuturor şi ne vedem marţi.” 
 
 
 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 octombrie 2011. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
                   Sztakics Éva Judit                                                               Hengán Hajnal 

 


