
 

 

 

 
 
 

Nr. 31.997/2012 
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 10 iulie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind domnul consilier 
Vajna László. 
 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. 820/06.07.2012. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád András, Primarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva –Judit şi dl. Tischler Ferenc, viceprimarii Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu respect 
colegii care participă la şedinţa extraordinară de azi a Consiliului Local Sfântu Gheorghe, cât 
şi reprezentanţii presei. Îi rog pe cei care nu şi-au pornit încă aparatele de votare, să o facă. 
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare de azi are 6 puncte. Are cineva observaţii, întrebări, sau 
ceva de adăugat în legătură cu ordinea de zi? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
propun un punct D1. Proiectul de hotărâre se referă la ADETCOV, Asociaţia de Dezvoltare 
Economică. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Doamna 
viceprimar Sztakics Éva Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi eu aş dori să propun un 
punct D2 spre dezbatere. Este vorba despre proiectul nostru cu energie solară, iar pentru 
acesta trebuie să aducem o clarificare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Alte 
observaţii legate de ordinea de zi nu mai sunt. Doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? 
Rápolti István. Dacă vor mai fi şi alţii, pe parcurs, voi nota. Rog Consiliul să-şi exprime 
părerea în legătură cu adăugarea punctelor D1 şi D2 pe ordinea de zi. Are cineva observaţii? 
Cu aceste două puncte incluse, să votăm Ordinea de zi.” 
 Se votează în unanimitate, cu 20 de voturi pentru. 
 „Mulţumesc frumos. Începem şedinţa de azi cu sprijinul unanim al celor prezenţi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. 
Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Îl propunem pe domnul 
Czimbalmos Kozma Csaba pentru a fi reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 
Despre acest lucru este vorba în proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cineva propuneri sau 
observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre?” 
 



 

 

 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Da, eu aş avea câteva cuvinte 
de spus. În legătură cu proiectul contractului de mandat. Este un contract care, oarecum, 
trebuie refăcut. În primul rând, există o remuneraţie a mandatarului.  
 Deci, spunem că este accesoriu contractului de management, sau că face parte din 
atribuţiile dumnealui, de serviciu. Nu e un mandat între două persoane fizice, ca să fie gratuit. 
E un mandat comercial, Legea nr. 31. Deci, trebuie reglementat lucrul acesta, că nu se 
remunerează, dar face parte ca accesoriu al contractului de management. Sau sarcini de 
serviciu.  
 Durata. La durată scrie că este durata mandatului Consiliului Local. Trebuie scris, 
precizat 4 ani, că altfel zice Codul Civil, că după 3 ani încetează. Deci, e un articol în Codul 
Civil, care spune că, dacă nu e precizată durata mandatului, încetează de drept după 3 ani. 
După aceea: ca legislaţie incidentă, ca legislaţie care completează contractul, e trecut Codul 
Comercial care este abrogat de un an şi. Deci, sunt nişte aspecte care pot să denatureze natura 
contractului. În rest, sunt de acord cu hotărârea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulţumesc pentru intervenţie 
şi pentru observaţiile făcute. Sunt notate toate aceste observaţii. Supun la vot modificările 
contractului. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Având în vedere faptul că suntem 
în şedinţă extraordinară, Comisia Juridică nu s-a întrunit. Aceste modificări sunt binevenite. În 
mod uzual, aceste discuţii trebuie să aibă loc în Comisia Juridică şi nu pierdem noi vremea în 
şedinţe, în plen, discutând despre aceste propuneri, mai mult de formă. Însă, având în vedere 
faptul că acum nu s-a ţinut şedinţa Comisiei Juridice, eu propun să acceptăm aceste propuneri 
venite din partea doamnei Profiroiu şi să votăm cele trei propuneri. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mai doriţi să auziţi o dată? 
(lb.r.): Să repetaţi, doamnă, cele 3 propuneri.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Precizarea duratei contractului 
de mandat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „O clipă. Durata de 4 ani. Deci, 
consilierii au fost aleşi pentru 4 ani.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Trebuie precizată această 
durată de 4 ani, că altfel Codul Civil reduce durata mandatului la 3 ani, dacă nu e precizat în 
contextul contractului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Cine este de acord cu durata 
de 4 ani?” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „O oltă propunere se referea la 
remuneraţia mandatarului. Dacă nu este remunerat, trebuie să precizăm acest lucru, că face 
parte din sarcinile dumnealui de serviciu, sau că acest contract de mandat este accesoriu 
contractului de management, pentru că acest contract de mandat este de natură comercială. E 
în baza Legii 31, deci nu-i un mandat gratuit, ca între 2 persoane fizice care îşi dau reciproc o 
procură şi trebuie aplicate regulile mandatului comercial.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Am vrut să specific că, 
întotdeauna când Consiliul Local ia o decizie prin care deleagă consilieri locali sau alte 
persoane, în consilii de administraţie, şi aşa mai departe, niciodată, în proiectele de hotărâre, 
nu se face referire la partea de remuneraţie. Deci, asta...din păcate nu e doamna secretar, dânsa 
ar putea să explice de ce s-a întâmplat, sau nu s-a întâmplat aşa, chiar nu cunosc nici eu aceşti 
termeni juridici, dar asta este uzanţa, cel puţin până acum aşa s-a întâmplat. Eu nu sunt 
împotrivă să scriem acest lucru. Atunci, să formulăm în aşa fel încât să spunem că face parte 
din fişa postului, sau din atribuţiile de serviciu. Dar spuneţi dumneavoastră care este termenul 



 

 

juridic corect. Mulţumesc.”  
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Cred că ar fi corect să spunem 
că este un mandat..., defineşte ca fiind mandat comercial. Este un mandat neremunerat, fiind 
accesoriu contractului de management sau contractului de muncă pe care domnul Czimbalmos 
îl are cu Primăria. Exact ceea ce spunea domnul primar, că face parte din fişa postului 
domnului Czimbalmos. Trebuie precizat, că la un moment dat mandatarul poate cere 
remuneraţie, mandat comercial, ca să fie clar pentru toată lumea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Să votăm în legătură cu 
această completare.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Da. Încă o propunere de 
excludere a Codului Comercial, ca legislaţie care completează contractul de mandat, pentru că 
este abrogat. Se exclude, pur şi simplu. Şi la încetarea mandatului, acolo e trecut caz fortuit, 
care este o întâmplare, o situaţie incertă. Acolo, cred că cine a conceput, se referea la forţă 
majoră.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Deci, pe baza acestor 
propuneri, se exclude din legislaţie.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Se exclude sintagma de Cod 
Comercial de la finalul contractului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Să votăm, că e scris aşa cum 
e trebuie.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Consiliul a aprobat aceste propuneri, în unanimitate. Acum, vă rog să votăm în 
legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează în unanimitate, cu 20 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
155/2012. 
 „Toţi cei 20 de consilieri prezenţi au votat pentru. Urmează punctul 2, pe care îl 
prezintă, de asemenea, domnul primar.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al 
S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. De obicei, 
nu acordăm mandate speciale. În acest caz, motivul pentru care este nevoie de acest lucru este 
faptul că se naşte un acord între S.C. Gospodărie Comunală S.A. şi Banca Europeană de 
Dezvoltare iar banca solicită, ca din partea fiecărui consiliu, să existe un astfel de mandat 
special. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru prezentare. 
Observaţii, păreri? Nu văd să fie, aşa că rog Consiliul să voteze în legătură cu punctul 2 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
156/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie să 
modificăm Actul constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A., mai exact este vorba despre 
completarea acestuia. Consiliul Local, prin acest proiect de hotărâre, îl împuterniceşte pe 
domnul Czimbalmos Kozma Csaba şi pe doamna Aczél Kata să reprezinte Consiliul Local, să 



 

 

modifice şi să semneze Actul Constitutiv. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru prezentare. 
Are cineva observaţii, întrebări, păreri? Nu are nimeni. Să votăm în legătură cu punctul 3 de 
pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot abţinere (Aczél Kata), 1 consilier nu a votat 
lipsind de la vot (Pâvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 157/2012.  
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului 
de management a Casei de Cultură municipală Sfântu Gheorghe pe perioada 2012-2017. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc. Contractul de 
management al domnului Dulányi Balogh Aladár a expirat. În acest sens, prin expirarea 
contractului de management, a participat la evaluarea managerială obişnuită. Prin evaluare s-a 
stabilit că domnul director a primit o notă mai mare de 9. Deci, în acest sens, conform legii, 
domnul Dulányi are dreptul să concureze pentru această funcţie, fără concurs. Consiliul Local 
a şi aprobat acei indicatori pe care-i conţine acest proiect de management. Domnul director a 
realizat şi a predat, acest nou proiect de management aflându-se acum în faţa dumneavoastră, 
şi dacă sunteţi de acord, atunci pentru următoarea perioadă de 5 ani, tot pe domnul Dulányi l-
am numi directorul Casei de Cultură „Kónya Ádám”.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru prezentare. 
Păreri, ceva de adăugat? Văd că nu are nimeni. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
158/2012.  
 „Mulţumesc frumos. Punctul 4 de pe ordinea de zi s-a adoptat în unanimitate. Trecem 
la punctul 5. prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea unor 
consilieri la alegerile pentru funcţiile de delegaţi ai satelor Chilieni şi Coşeni. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum se 
ştie, în baza Legii Administraţiei Publice, dacă nu intră nimeni în Consiliul Local din satele 
aparţinătoare, deci nu obţine nimeni mandat de consilier, trebuie să alegem responsabili cu 
satele respective. Acest lucru se va întâmpla în următoarele zile, săptămâni. În fruntea satelor 
Chilieni şi Coşeni vom alege noi sau vechi reprezentanţi. În această comisie trebuie să 
participe 2 consilieri. Eu aş propune ca unul să fie de la UDMR iar celălalt de la un alt partid. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru prezentare. 
Are cineva, ceva de adăugat? Aştept propuneri pentru membrii comisiei.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Din partea UDMR am dori să-
l propunem pe domnul consilier Miklós Zoltán, la ambele sate.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim. Alte propuneri? 
Aştept încă o propunere. Domnul primar.” 
  Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Nu este obligatoriu, primarul 
trebuie să fie prezent la aceste şedinţe, oricum, dar m-am gândit că ar fi bine să nu fie prezenţi 
doar cei din UDMR. Dar dacă nu există propuneri şi din partea altor partide, putem să 
formulăm noi astfel de propuneri. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul consilier Nemes 
Előd.” 
 Domnul consilier NEMES ELŐD (lb.m.): „Atunci, noi cei din partea Partidului 
Popular Maghiar din Transilvania, în numele pluralismului politic, ne-am gândit ca în afară de 



 

 

domnul consilier Miklós Zoltán, să mai fie şi un alt reprezentant şi în numele acestui partid, 
mă propun pe mine însumi. Mulţumesc frumos. Dacă Zoltán este în ambele, atunci şi eu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Deci, Nemes Előd l-a propus 
pe Nemes Előd. Alte propuneri? Timp a fost suficient, aşa că acum trecem la vot. Este vot 
secret. Cine este de acord ca domnul consilier Miklós Zoltán să fie în comisie?” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 vot abţinere. 
 „Acum să votăm în legătură cu propunerea domnului Nemes Előd.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc frumos. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre, cu 
numele celor doi consilieri.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
159/2012.  
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Urmează punctul D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
Nr191/2007 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ- 
teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a teritoriului Judeţului 
Covasna (ADETCOV). Prezintă: Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos.  Asociaţia 
de Dezvoltare Economică ADETCOV a fost înfiinţată în anul 2007 de către mai multe consilii 
locale şi de către Consiliul Judeţean. După 5 ani de hibernare, încercăm să o aducem la viaţă. 
Consilul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a fost reprezentat de domnul primar de 
atunci, de domnul Albert Álmos, iar acum trebuie să actualizăm acest lucru. Deci, practic, 
acest proiect de hotărâre are doar un singur capitol, şi anume, reprezentantul Municipiului 
Sfântu Gheorghe să fie Antal Árpád András, în loc de Albert Álmos, în această Asociaţie de 
Dezvoltare Economică. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Are cineva de 
adăugat ceva? nu. Să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează în unanimitate, cu 20 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
160/2012.  
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unei Convenţii pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de 
către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de 
instalaţia de racordare, în favoarea SC Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice, Electrica 
Distribuţie Transilvania SUD SA, pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de 
energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii, în Municipiul Sfântu 
Gheorghe.” Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Acest proiect a fost depus la 
Ministerul Economic, de către Consiliul Local, acum 2 ani. Acum, după doi ani, proiectul a 
fost declarat câştigător. Acest proiect se referă la o investiţie de 9 milioane de euro. Pe un 
teren de 4 ha, spre Vâlcele, vom avea montate panouri solare. Pentru a demara procesul de 
obţinere a autorizaţiilor, proces aflat înaintea încheierii contractului, avem nevoie de cererea 
societăţii Lion, pentru a acorda drept de trecere Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice, 
pentru a putea interveni şi rezolva orice problemă. Acest proiect de hotărâre ar stabili dreptul 
de trecere pe terenul de 4 hectare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
prezentare. Dacă sunt întrebări legate de proiectul de hotărâre, vă rog să le formulaţi. Nu sunt. 
Vă rog să votăm. Atrag atenţia colegilor că este un proiect de hotărâre care necesită o 
majoritate de 2/3, căci se referă şi la patrimoniul oraşului.” 



 

 

 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
161/2012.  
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat şi acest proiect de hotărâre. Urmează Diverse.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Ajungând la Diverse, dau 
cuvântul domnului Rápolti István.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Eu aş avea o 
rugăminte la domnul primar. Fiind vacanţă, aceşti tineri stau în locul de joacă pentru copii, au 
spart leagănele, au spart toboganul, joacă fotbal la gard, stau până la ora 01,00, 02,00 noaptea 
acolo, ţipă şi urlă, iar vecinii au reclamat de multe ori, deoarece nu se pot odihni. Eu am mai 
prezentat acest lucru. Ar fi bine ca Poliţia Comunitară să acorde o mai mare atenţie acestui 
aspect. Şi acum spun acelaşi lucru; cineva trebuie amendat, ca ceilalţi să înveţe. Nu se poate 
stopa această distrugere, iar noi nu de aceea am făcut acest loc de joacă pentru copii, pentru ca 
acum să vină şi să-l distrugă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Îl rog pe 
domnul Rápolti ca cei care văd ce se întâmplă acolo, să sune la numărul verde, iar 
reprezentanţii Poliţiei Comunitare vor merge la faţa locului. Eu nu ştiu când să trimit Poliţia 
Comunitară, căci eu nu acolo trăiesc, nu văd când se întâmplă. Cred că atunci putem avea 
rezultate, când Poliţia Comunitară merge când sunt tinerii acolo. Reprezentanţii Poliţiei 
Comunitare pot fi acolo în 5 – 10 minute. Cred că aceasta este calea de urmat. Evident, voi 
vorbi cu ei şi le voi spune ca în cazul în care sunt chemaţi la Coşeni, să intervină şi să dea 
amenzi celor care distrug bunurile de pe domeniul public. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN (lb.m.): „Eu nu o singură dată am chemat Poliţia 
Comunitară, au venit, au văzut, dar nu au aplicat nicio amendă, iar vecinii nu au curaj să sune, 
căci aruncă în geamuri. Da, din păcate, în această direcţie s-au dezvoltat tinerii noştri. Cel mai 
uşor este să-i chemăm pe cei de la Poliţia Comunitară, ei mi-au spus să-i dau în judecată, să 
demarez un proces. Eu nu voi face acest lucru. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „La Diverse mai doreşte 
cineva să ridice vreo problemă? Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „O singură problemă. Am văzut că şi 
domnului primar i-a fost foarte cald în timpul şedinţei, şi poate poate, la şedinţa de la sfârşitul 
lunii iulie, sau măcar în august, vom avea şi noi două cutii cu aer condiţionat. Ştiu că poate nu 
sunt fonduri, poate şi eu la şcoală am o uşă foarte urâtă şi toată lumea întreabă de ce nu o 
schimb, şi spun că sunt alte priorităţi. Poate şi dumneavoastră spuneţi la fel, sunt alte 
priorităţi, dar acum, având în vedere că, vedeţi că s-a întors planeta din toate punctele de 
vedere, poate le faceţi  o bucurie pentru sfârşitul acestei luni. Vă mulţumesc anticipat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulţumesc. (lb.m.) Răspunde 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Doamna Pârvan, ştiţi că eu sunt 
secui şi noi secuii rezistăm la frig, nu la cald. Deci, şi pe mine mă termină această căldură şi 
nu am nici în birou aer condiţionat, să ştiţi, dar ştiţi foarte bine dumneavoastră, sunteţi 
consilier de foarte mult timp, în lunile iulie şi august, de obicei sunt destul de puţine şedinţe, 
iar în restul anului chiar nu se pretează să avem aer condiţionat. Şi adevărul e că e o investiţie, 
nu spun inutilă, dar poate putem folosi banii aceia pentru lucruri importante. Odată la 4 ani 
rezistăm şi când depunem jurământul, la această căldură. Chiar este foarte cald, dar ne-am 
străduit să fie şedinţă scurtă şi aşa vom proceda şi în iulie şi în august. E destul de complicat 



 

 

pentru că trebuie puse elementele pe exteriorul clădirii. Clădirea nu este munument istoric, dar 
are caracter de monument istoric, este o zonă centrală, este destul de problematic. Chiar o să 
ne mai gândim la partea aceasta de aer condiţionat. Credeţi-mă că eu stau în căldură 10 – 12 
ore pe zi, pentru că nici în birou nu am aer condiţionat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul consilier Czegő Zoltán.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Aş dori să anexez ceva la 
capitolul Gospodărie Comunală, dar pot să bat la porţi deschise. După revenirea mea, am 
observat o situaţie deosebită. Ne-am obişnuit deja aici, pe strada Jozsef Bem, dar şi în centru, 
că pentru gătit şi pentru băut, apa de la robinet nu este bună. Aducem săptămânal apă, sau o 
cumpărăm de la magazin, de pe strada Şugaş, sau de la Prejmer mi-a adus mie Nyáguly 
Sándor, sau de la Büdöskút, deci, pentru gătit nu este bună apa. Nu este apă potabilă. Din trei 
în trei zile trebuie schimbat filtrul, este plin de nisip. Eu m-am dus la Gosp Com şi le-am spus, 
încă de acum 2 ani, că este ciudat, şi trebuie să ne obişnuim cu acest lucru? A venit o doamnă 
şi mi-a explicat că cea mai bună şi mai sănătoasă din Uniunea Europeană este apa de la Sfântu 
Gheorghe. I-am arătat la robinetul din bucătărie şi de la baie că e plin de nisip. Trebuie să 
schimbăm filtrele din două sau din trei zile. Vă spun că am bătut la porţi deschise, căci şi alţii 
au ridicat deja, această problemă. Este de neimaginat, să ne obişnuim să aducem apa din altă 
parte. Dacă uităm, trebuie să cumpărăm de la magazin. Nu ştiu care este soluţia. 
Dumneavoastră o ştiţi, domnul primar, Consiliul, dacă ştie...” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Să auzim răspunsurile, 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sunt 
convins că domnul Kató Béla, unul din conducătorii societăţii Gosp Com, va putea da şi un 
răspuns de natură tehnică, ceea ce eu pot să spun despre apa din Sfântu Gheorghe, lăsând la o 
parte faptul că este o apă de calitate, că este o apă dură, iar de aici provin aceste sedimentări, 
şi este un fapt că ţevile, conductele, în mare parte, sunt vechi. Avem un proiect câştigat pentru 
schimbarea acestora, din fonduri europene, contractul cu executantul se va încheia în 
următoarele zile, săptămâni şi vom schimba în jur de 60% din conductele din Sfântu 
Gheorghe. Dar calitatea apei, per ansamblu, este foarte bună, din câte ştiu eu. Este o apă dură. 
Din această cauză sunt depuneri, într-adevăr, dar cred că domnul Kató  va completa ceea ce 
am spus eu. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Continuă 
domnul Kató Béla.” 
 Domnul consilier  KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ceea ce i-aş răspunde 
stimatului coleg este că apa trece prin două filtre, este deja curată, deci, acel nisip este foarte 
bine că este. Dar lăsând gluma la o parte, aşa cum a spus şi domnul primar, apa din Sfântu 
Gheorghe este o apă de calitate foarte bună. Dacă se vor schimba conductele, acest nisip va 
apărea. Rolul filtrului este să filtreze. Deci, vor fi aceste probleme şi atunci când vor fi 
schimbate conductele. Aceste firicele de nisip vor apărea şi de acum înainte. Eu, absolut nu-i 
propun domnului consilier să lanseze această ştire, că apa din Sfântu Gheorghe nu este bună. 
Apa din Sfântu Gheorghe este bună. Eu o beau în fiecare zi, şi nu am absolut nicio problemă 
din acestă cauză. Că are firicele de nisip, este adevărat. Avem conducte vechi şi de 100 de ani, 
dar slavă Domnului că funcţionează şi acum. Deci, calitatea apei nu vine din faptul că are sau 
nu firicele de nisip, este o altă treabă. Ceea ce este adevărat, este faptul că vor fi depuneri în 
conducte, mereu, deci oricând se vor schimba acele conducte, vor rămâne. Deci, îţi recomand 
sincer să bei această apă, nu se va întâmpla absolut nimic, şi se poate şi găti cu această apă. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul consilier Czegő Zoltán.” 



 

 

 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Şi eu sunt secui, dar n-am putut să 
accept faptul că beau apă cu nisip. Să aibă şi producătorul de filtre de lucru? Îmi cer scuze, nu 
doresc să fac glume, dar aşa ceva nu am mai văzut. Mulţumesc pentru răspuns.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Văd că sunt unii 
care se laudă cu vinul, alţii cu apa, dar deocamdată apă avem destulă, slavă Domnului. 
Altcineva mai doreşte? Domnul primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD NDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Regulamentul la Consiliul Local spune că cei care doresc să se înscrie la Diverse, o fac înainte 
sau după votarea ordinii de zi. Eu mi-aş dori ca data viitoare... nu am dorit să intervin, dar mi-
aş dori ca data viitoare să facem aşa, cei care doresc se înscriu, şi primesc cuvântul la sfârşit. 
Deci, cei care se înscriu la aprobarea ordinii de zi. Trebuie să ne obişnuim cu acest lucru, nu 
există nicio intenţie de a jigni pe cineva. Aşa a funcţionat şi până acum şi mi-aş dori ca aşa să 
funcţioneze şi de acum înainte. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos colegilor 
pentru prezenţă, vă doresc o după amiază plăcută. La revedere.” 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 octombrie 2012. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR 
                           Bálint Iosif                                                                   Kulcsár Tünde  
 


