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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 9 mai 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind  consilierii Nemes Tibor, Pethő István, Szentes Ádám. 
 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. 808/05.05.2011. 
La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.   
 Din partea mass media sunt prezenti: Oana Mălina Negrea, Székely Emőke,  Váry Ó. 
Péter - „Háromszék”, Monica Vajna. 
 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Bună ziua. Cred că putem 
începe şedinţa. M-am speriat că eram prea puţini, dar iată că s-a întrunit numărul necesar, 
astfel încât, putem începe şedinţa extraordinară, cu două puncte pe ordinea de zi. Un proiect 
de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Extindere Tribunal Covasna”, din 
Sfântu Gheorghe, şi altul, privind încheierea unui protocol de cooperare pentru îmbunătăţirea 
gradului de ordine şi siguranţă publică şi pentru supravegherea, dirijarea şi controlul traficului 
rutier pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe. Şi Diverse. Sunteţi de acord cu ordinea de zi? 
Cine se înscrie la Diverse? Domnul Ivan, subsemnata, domnul Rápolti şi domnul Fazakas. 
Sunteţi de acord cu ordinea de zi? 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Mild Zoltán) 
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local, din data de 9 mai 2011.  
 Toată lumea e de acord cu ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului primar, pentru a ne 
prezenta primul punct al ordinii de zi. 
  PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – “EXTINDERE TRIBUNAL COVASNA” din Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád András, primar” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Salut cu respect 
pe toată lumea. Avem două puncte pe ordinea de zi, aşa că sper ca şedinţa extraordinară de azi 
va fi una scurtă. Tribunalul Judeţean Covasna doreşte să construiască o nouă aripă a clădirii, 
iar pentru a le putea elibera Autorizaţia de Construcţie, şi să poată începe lucrările, trebuie să 
aprobăm Planul Urbanistic Zonal. Vă rog să susţineţi acest proiect. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Doreşte cineva să ia 
cuvântul? Referatul este de acord cu propunerea făcută. Doreşte cineva să ia cuvântul? 
Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc. Mă bucur că 
s-a luat o asemenea iniţiativă de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru în justiţie, şi nu ştiu, dar 
poate că e un pic târziu, sau poate că părerea mea poate fi luată în considerare. Consider că 
sunt, totuşi, prea puţine locuri de parcare pentru o instituţie atât de bine dotată şi utilată. Dacă 
se mai poate face ceva, se mai poate cere modificarea, în acest proiect, în acest sens? 



 

Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Deci, la Comisia 
Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, s-a discutat şi această problemă. Având în 
vedere şi cerinţele, şi spaţiile, care au nevoie cei de la Tribunal, mai multe locuri de parcare 
nu se pot da, şi practic, acolo au ei teren deci nici nu putem spune să facă, altundeva, sediul. 
Deci, va fi greu, dar am convingerea că ne vom descurca, cu atât mai mult, cât în momentul în 
care vom face prelungirea străzii Nicolae Iorga, acolo vom avea spaţii suficiente de parcare, 
care vor putea fi folosite şi de către cei care merg la Tribunal. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă nu mai doreşte 
nimeni să ia cuvântul, atunci supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 1.” 
 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
111/2011.  
 Atunci, proiectul a trecut. Putem trece la proiectul numărul 2. domnul primar, vă rog 
să prezentaţi acest proiect. 
 PUNCTUL II. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
protocol de cooperare pentru îmbunătăţirea gradului de ordine şi siguranţă publică şi pentru 
supravegherea, dirijarea şi controlul traficului rutier pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. De fapt, 
deja începând cu 1 ianuarie 2011, Poliţia Locală, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Consiliul 
Local,  organizează acţiuni în comun. Cei de la Poliţia Locală, împreună cu cei de la 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, participă la diferite acţiuni, în echipă, şi pentru ca acest 
lucru să fie în regulă, şi din punct de vedere juridic, este necesar să încheiem acest protocol de 
cooperare. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Doreşte cineva să ia 
cuvântul, la acest punct? Referatul este favorabil, nu are nicio obiecţie. Nimeni nu doreşte să 
ia cuvântul, ca atare, putem supune la vot proiectul. 
 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
112/2011.  
 Mulţumesc. Putem trece la Diverse. Ordinea era domnul Ivan, domnul Rápolti, 
subsemnata, domnul Fazakas. Domnul Kovács, v-aţi înscris la Diverse? Nu. Bine. Domnul 
Ivan.” 
 DIVERSE 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Vreau să fiu foarte scurt, 
şi să apreciez modul în care au fost organizate Zilele Sfântu Gheorghe. Felicitări şi 
administraţiei, şi celor care s-au ocupat, direct în stradă, de treaba asta. Un punct special la 
acest capitol, aş avea pentru modul în care, serviciile de specialitate au asigurat curăţenia 
oraşului. Am avut musafiri din alte oraşe şi sincer să fiu, au fost uimiţi, în parte, de 
operativitatea cu care s-a făcut curat, şi faptul că nu era murdar. Era mai curat decât în alţi ani. 
Este un lucru pe care vă rog, domnul primar, să-l transmiteţi celor care au făcut treaba asta şi 
stimulentele, dacă li se pot da, consider că le merită, sunt pe deplin îndreptăţiţi. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Şi eu mulţumesc. Dar să ştiţi că 
este în fişa postului, la cei de la TEGA, să facă acest lucru. Noi suntem mândri, într-adevăr, 
de ceea ce au făcut, dar e normal să fie aşa. Nu putem da, din păcate, stimulente, pentru acest 
lucru. Dar felicitările le vom da. Mulţumim.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Domnul Rápolti.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN – responsabil sat (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Trebuie să ridic, din nou, problema Casei Mortuare, deoarece, de la ultima mea intervenţie în 
legătură cu această problemă, a trecut aproape o lună. Măsurătorile, toate s-au întâmplat. Nu 



 

se întâmplă nimic. Cred că totul este blocat, undeva într-un sertar, la domnul Czimbalmos. Ca 
de obicei, se blochează. Deci, timpul trece. Anunţăm licitaţia, 30 de zile, contestaţiile, 30 de 
zile. Nu se întâmplă nimic. Eu îl rog pe domnul primar să verifice care este situaţia, de ce nu 
începe toată procedura, de ce nu încep lucrările, deoarece expiră timpul. Vine toamna, şi nu ne 
vom apuca de lucru, deoarece vine frigul. Banii îi vom repartiza pentru altceva, ca de obicei, 
şi rămânem cu nimic. Deci, degeaba promitem comunităţii ceva, dacă nu facem. Cealaltă 
rugăminte pe care o am, este ca cineva să vină în sat pentru a soma locuitorii, în legătură cu 
curăţarea şanţurilor şi a terenurilor din faţa porţii, deoarece eu am făcut acest lucru, în 
nenumărate rânduri, dar degeaba. Şi cei care nu fac acest lucru, în perioada de timp care va fi 
stabilită, să fie amendaţi, deoarece altfel nu putem face ordine, şi eu mi-aş dori, ca acea mică 
aşezare să fie curată. Dar, dacă nu amendăm pe nimeni, niciodată, atunci celălalt nu va învăţa 
din asta. Deci, este o rugăminte categorică, să facem acest lucru. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Şi eu mă înscrisesem la 
cuvânt, în legătură cu Zilele Sfântu Gheorghe. Mi-aş fi dorit ca vremea să fi fost mai 
frumoasă, ca să avem puţin mai mult soare, în suflet aşa, dar asta a fost. Credeam că astăzi se 
răzbună vremea pe noi, dar se pare că nu. A fost numai o rază de soare, care iarăşi a fost 
furată de către ploaie şi de către nori. A fost frumos, dar o parte din frumuseţe, tocmai că a 
fost anulată de către asta, şi vânzătorii au zis că nu au făcut venituri, noi am făcut câteva 
încasări, şi ei ziceau că nu o să aibă cu ce-şi acoperi cheltuielile, şi aşa mai departe. Două 
aspecte doream să punctez, însă, pentru că fiecare activitate are şi punctele sale tari, dar şi cele 
mai puţin tari, eu am inspecţie de fond, şi acum, toată lumea ne analizează punctele tari şi 
punctele slabe. În primul rând, am simţit o oarecare amărăciune, ieri, la Sala Albastră, când 
ne-a prezentat delegaţiile, şi mi-aş fi dorit să fie şi o delegaţie care să reprezinte Societatea 
Civilă românească, pentru că, şi noi suntem într-un procent de vreo douăzeci şi ceva la sută, şi 
m-aş fi bucurat dacă era cineva din Chişinău, din Serbia, din...chiar şi ăia din Deltă, aşa cum 
erau ei, cu viciul lor cu tot, dacă ar fi venit. V-am ruga, dacă se poate, să şi deţinem, împreună 
cu colegii mei consilieri, dacă se poate, anul viitor, să ne daţi această mână liberă, de a discuta 
aceste invitaţii, în timp util, şi de a găsi noi parteneri, pe care să-i invităm, în aşa fel încât să 
nu avem acest complex, că am senzaţia că şi ei au simţit nu ştiu cum, acolo, că tot aceiaşi 
oameni, se întâlnesc în fiecare an. Poate că vroiam să se socializeze şi cu un alt tip de oameni. 
Eu chiar mă gândeam, că am o grămadă de asociaţii, din aceştia prietene, poate prea mult 
spus, la Chişinău, şi ar fi putut şi ei să se bage şi ar fi văzut nişte lucruri chiar frumoase, care 
se organizează la noi. Deci, asta a fost rugămintea, dacă se poate, şi vom fi sănătoşi, să ne daţi 
posibilitatea aceasta, de a alcătui o echipă şi de a lansa aceste invitaţii. Punctul doi este acest 
punct urât de tot, cu acel cort 67. Am făcut multe drumuri, nu ştiu cât, că nu l-am numărat, la 
cortul acesta 67, care a devenit cortul de groază al târgului, şi în acelaşi timp, ne-a creat multe 
probleme. Acel rebel numit Csibi Barna  şi-a luat libertatea de a veni, şi a comercializa, sub 
nasul nostru, cu trupul ţării, mutilat. Ei, eu aşa ceva, nu am suportat, am dat telefon, imediat, 
la 112, am anunţat la Poliţie, am luat legătura cu şeful de partid, va face o interpelare în 
Parlament, şi aşa mai departe, ce-am făcut şi era de făcut. Ceea ce m-a supărat foarte tare, a 
fost raţiunea Poliţiei, în primul rând, pentru că Poliţia trebuia să-i confişte marfa, şi să-l 
trimită acolo unde e locul, să nu spun unde să-l trimită. Mă surprinde faptul că, dacă ştiam, că 
Poliţia nu ia măsuri, pe cuvântul meu, că făceam o provocare să văd cum ar fi răspuns, dar n-
am ştiut. Toţi îl tratăm cu indiferenţă, şi el ne sfidează cu imbecilitatea lui. Şi nu mi se pare 
normal să se întâmple aşa ceva. Sigur că mi-au spus colegii, am discutat şi la şcoală, 
dimineaţă, că n-au făcut nimic. Bun, atunci, anul viitor, o să merg şi o să mă lipesc la o firmă 
din asta, şi gândesc eu. Am un an de zile în faţă, să gândesc ceva similar, să văd ce se va 
întâmpla mie. Înseamnă că nu mi se va întâmpla nimic, aşa că o să-mi pun imaginaţia la 
bătaie, şi anul viitor o să vin cu o chestie. Mă agăţ şi eu, la un producător din ăsta, că dacă au 



 

obţinut autorizaţie, să vină Poliţia, să mă trimită acasă, dar să-l ferească Sfântul, să mă trimită 
acasă, că am poze, tot. M-am dus, l-am pozat pe idiot, mi-a zâmbit, bine merci. Îl am, mă duc 
acuma la şcoală, să decupez pozele, că am brigadă şi nu am avut timp. Şi n-a fost nicio treabă, 
deci, l-am făcut vedetă. Ne-a sfidat, a plecat, nu i s-a întâmplat nimic. Trei zile vom vorbi, 
cum am vorbit şi despre măgăria pe care a făcut-o la Miercurea Ciuc, după care ăsta devine un 
erou fără glorie, aşa, toţi o să ...aşa că, uite marele aşa. Nu ştiu dumneavoastră cum gândiţi 
problema aceasta, dar pe mine m-a enervat la culme. Şi vă spun că, îmi pare rău că dacă ştiam 
că Poliţia nu ia măsuri, îi aruncam o nadă aşa, să văd cum răspundea şi măcar deveneam şi eu 
vedetă pentru două zile. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Atunci, o să încep să răspund la 
a doua. Eu cred că îl făceam erou, dacă îl băgam în seamă, în primul rând. Ceea ce aţi spus 
dumneavoastră, cu provocarea, cred că este extrem de grav şi extrem de regretabil, să spuneţi 
aşa ceva, în calitate de consilier, că aţi fi făcut o provocare. Vreau să vă anunţ, că atât 
serviciile de specialitate, cât şi Poliţia, deci am ţinut legătura tot timpul, din momentul în care 
am aflat că este în Sfântu Gheorghe. Eu vreau să vă spun, foarte clar, că eu nu mă bucur când 
vin extremişti în Sfântu Gheorghe, nici când vin români, nici când vin maghiari, şi am spus 
acest lucru de foarte multe ori. Omul a fost sub supraveghere, şi am sperat că nu va provoca 
pe nimeni, şi nu-l va provoca nimeni. Şi mă bucur că nu l-aţi provocat, pentru că, poate ieşea 
ceea ce nu trebuia să iasă. Aşa că, n-a ieşit nimic, şi mie mi se pare un lucru, până la urmă, în 
regulă. Aşa cum s-a întâmplat totul de Zilele Sfântu Gheorghe, inclusiv cu vizita acestui om. 
Până la urmă, Sfântu Gheorghe este un oraş liber, au venit şi cei de la Noua Dreaptă, anul 
trecut, sau acum doi ani. Au venit şi ei cu trupul ţării, mutilat, dar trupul Ungariei era mutilat. 
Probabil nu v-a deranjat acest lucru. Deci, haideţi să măsurăm cu aceeaşi unitate de măsură. 
Deci, eu spun foarte clar: nu mă bucur, când vin extremişti în Sfântu Gheorghe. Nici când 
vine Csibi, nici când vine Noua Dreaptă. Deci, asta este foarte evidedent. Dar este foarte bine 
că nu l-a provocat nimeni şi, oricum, nu am fi dat ocazia să fie provocat, pentru că ne-am 
organizat suficient de bine să nu se întâmple acest lucru. În ceea ce priceşte prima întrebare: 
Societatea Civilă nu a fost invitată nici de o parte, nici de cealaltă parte, la Premiile PRO 
URBE. Deci, nu ştiu ce fel de Societate Civilă doriţi să invitaţi la decernarea premiilor PRO 
URBE. Iar în ceea ce priveşte localităţile cu care suntem înfrăţite, Sfântu Gheorghe Delta a 
fost invitat, faptul că nu a venit, cred eu că nu este problema noastră. Iar faptul că avem atât 
de multe localităţi înfrăţite din Ungaria şi alte zone, asta este o situaţie specială, care s-a creat 
după Trianon. Poate că, dacă nu era Trianon, nu am avea atâtea localităţi înfrăţite în Ungaria, 
în Serbia, în Slovacia şi aşa mai departe. Vă mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Eu nu mă declar 
mulţumită. E destul de periculos răspunsul pe care mi l-aţi dat dumneavoastră, în ambele 
cazuri. Dar, problema este, în ceea ce priveşte prima problemă, că dumneavoastră susţineţi că 
e bine că nu s-a întâmplat nimic, şi e bine că a venit, înseamnă că el rămâne un oaspete de-al 
nostru, care va deveni tradiţional pentru anii următori. Păi, de ce? La anul, dacă va veni din 
nou, cine îl va opri?” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.r.): „Rămâne un cetăţean...” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „O singură remarcă: fiecare 
comerciant răspunde pentru ceea ce vinde. Nu suntem în perioada comunistă, când Primăria 
verifică cine şi ce vinde la un stand. Deci, vreau să vă spun: am ţinut legătura permanent cu 
Poliţia şi cu alte organe, şi situaţia a fost sub control. Deci, atât vă pot spune: situaţia a fost 
sub control. Nu a fost provocat. Au vrut să vină şi braşovenii, să facă ordine în Sfântu 
Gheorghe. Din fericire, nu au ajuns în Sfântu Gheorghe. Deci, situaţia a fost complicată, dar 
cred, cu foarte multă raţiune, şi foarte mult calm, am reuşit să rezolvăm această problemă, fără 
să iasă ceva ce nu ar fi trebuit să iasă.” 



 

 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Şi totuşi, el este susţinut. 
Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Permiteţi-mi o mică 
intervenţie. Îl contrazic pe domnul primar asupra bunurilor comercializate, pentru că există 
lege, care spune că anumite bunuri care sunt interzise de a fi deţinute, care contravin moral, la 
care contravin multe lucruri. Vă dau de exemplu, etnobotanicele. Deci, nu se leagă epoca de 
treaba asta. Faptul că există această paralelă cu Noua Dreaptă, din 1 Decembrie 2009, am să 
închei cu cuvintele doamnei Keresztély Irma, care a spus, atunci, că prin campania de presă 
care s-a făcut, a determinat-o să nu iasă la serbările din decembrie. Vedeţi dumneavoastră, pe 
acei Noua Dreaptă din 2009, deseară de la ora nouă i-a luat jandarmii, l-au urcat în ăsta şi l-a 
trimis la Braşov. Totuşi, problemele sunt puţin diferite. Eu zic că ar trebui să acceptăm nişte 
realităţi şi în spiritul Antantei şi a celor...eu, cel puţin, îmi doresc să trăiesc în pace şi în 
prietenie cu toată lumea, şi zic eu că aşa trebuie să facem şi să procedăm. Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, domnul Ivan. Încă o dată 
vă spun. Nu există nicio lege, în acest moment, în România, în vigoare, care să spună că nu se 
pot comercializa astfel de materiale. Inclusiv, deci cei de la Noua Dreaptă au venit în Sfântu 
Gheorghe şi nu m-am bucurat când au venit, aşa cum nu m-am bucurat nici de prezenţa lui 
Csibi, în Sfântu Gheorghe. Şi vă spun foarte clar, şi au venit cu nişte hărţi, în care era 
România până la Tisa. Deci, practic, era tăiat din trupul Ungariei, era tăiat din trupul Ucrainei 
şi aşa mai departe. Deci, până la urmă au venit, au plecat. Din fericire, nu au fost provocaţi şi 
n-au provocat şi nu s-a întâmplat nimic. Iată diferenţa dintre Sfântu Gheorghe şi Caracal. Da? 
Caracalul nu are asemena probleme. Primarul din Caracal nu are probleme nici cu extremişti 
turci, nici cu români, nici cu maghiari. Noi suntem într-o situaţie mai specială, 
multiculturalitatea ne costă timp, energie, telefoane date şi aşa mai departe. Probabil, şi din 
această cauză e frumos. Eu mă bucur că au trecut Zilele Sfântu Gheorghe, nu s-a întâmplat 
nimic. Trebuie să fim pregătiţi şi de acum încolo, că vom mai avea asemenea vizite. Eu m-aş 
bucura să nu fie, nici dintr-o parte, nici din cealaltă, dar dacă vor veni, noi trebuie să fim 
foarte calmi, trebuie să fim şi să comunicăm cu organele, şi dacă am fi făcut nu ştiu ce, l-am fi 
făcut erou şi nu merită, băiatul ăsta, să fie erou, la fel cum nu merită nici alţii. Dar, doamna 
Pârvan. Dacă tot vorbim despre acest om, şi cred că vorbim prea mult despre el, vorbim atât 
de mult, deja cred că îşi atinge anumite scopuri. Deci, noi am arătat cu domnul preşedinte 
Tamás Sándor un filmuleţ, în care doi băieţi din Braşov, respectiv Sibiu fac ceea ce fac, şi 
probabil aţi citit şi dumneavoastră, cu mormântul lui Gábor Áron. Deci, eu vreau să vă 
revoltaţi şi dumneavoastră, aşa cum ne-am revoltat şi noi, când a făcut Csibi ceea ce a făcut în 
Miercurea Ciuc. Atunci cred că o să mergem înainte, dar când, întotdeauna, ne revoltăm doar 
dintr-o parte, atunci nu vom înainta. Înţelegeţi? Deci, eu cred că e foarte bine să fim calmi, în 
momentele în care suntem calmi, în timp ce suntem calmi, să fim foarte fermi şi foarte 
hotărâţi, şi să rezolvăm problemele aşa cum trebuie rezolvate.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Eu pot fi calmă. E 
problema mea. Da! Vă mulţumesc pentru prezenţă şi să ne bucurăm că totul e bine, când se 
sfârşeşte cu bine.” 
 Doamna secretar KULCSÁR TÜNDE (lb.r.): „Aţi uitat de domnul Fazakas.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Pardon, scuzaţi-mă. Îmi 
cer mii de scuze.” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL (lb.r.): „Înseamnă că, calmitatea 
dumneavoastră e aparentă.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Aparentă, cu siguranţă.” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL (lb.r.): „Aţi pierdut şirul.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Explodez în orice 



 

moment. Poftiţi.” 
 Domnul consilier FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Aşa este. Eu îl deranjez pe domnul 
primar, cu o problemă. Mi-aş dori, dacă se poate, să facem verificări la toate locurile de joacă 
pentru copii. Copiii au ieşit, şi în foarte multe locuri, lemnul acela care a fost folosit acolo, a 
putrezit. Sforile, pe care se suie cu plăcere copiii, sunt atât de subţiate, încât, unul mai mare le 
poate rupe. Lipsesc anumite lucruri. Topoganul l-a luat cineva şi au pus o scândură, acolo. Ar 
fi bine să evităm vreun accident cu copiii, deoarece mulţi merg acolo şi le folosesc. Ba chiar şi 
copii mai mari decât ar avea voie. Este mai bine să evităm, deoarece avem şi noi copii, nepoţi, 
la fel ca şi alţii. Să verificăm locurile de joacă pentru copii! Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Bine! Mulţumesc frumos. Între 
timp, i-aş mai răspunde domnului Rápolti. Documentaţia se află la Oficiul de Cadastru, pentru 
identificarea terenului şi pentru dezmembrarea lui. Deci, nu stă în sertar, ci parcurge cursul 
normal. Mulţumesc frumos.”  
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 09 iunie 2011. 
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