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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 ianuarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Ivan Niculae Gheorghe, Klárik Attila, Kovács 
István, Miklós Zoltán. 
 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. 8/12.01.2012. 
 La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu 
Gheorghe.   
 Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass – media.   
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Salut cu respect 
Consiliul. La început de an, doresc să urez tuturor un an nou fericit. Nouă ne doresc 
înţelepciune, să putem să ne păstrăm demnitatea umană şi în perioada încărcată a campaniei. 
Concetăţenilor le doresc în noul an ca rezolvarea problemelor actuale să poată să însemne 
întoarcerea către valorile adevărate, reîntoarcerea la valorile autencite: dragostea de familie, 
puterea comunităţii, atenţia reciprocă, dorinţa de ajutorare, încredere, toate acestea mai mult 
decât goana după bani. Deci, aşa pot ajunge banii pe loc secundar, în viaţa noastră, şi astfel 
putem să fim mai puternici decât cei care domnesc asupra noastră prin bani, cu ajutorul 
banilor. După acestea, trecem la şedinţa noastră. Vom vorbi despre procesele – verbale ale 
şedinţelor anterioare la următoarea şedinţă, la şedinţa ordinară. În legătură cu ordinea de zi, 
are cineva, ceva de adăugat? Rog să o faceţi acum. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
mai propun punctele D1 şi D2 pe ordinea de zi. Ambele fac parte din Programul  Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii. Primul punct se referă la modificarea unei hotărâri adoptate în 
2011; modificarea valorilor lucrărilor de canalizare de pe străzile Oltului, Gyárfás Jenő şi de 
la Băile Şugaş, astfel încât să corespundă cerinţelor ministerului. Al doilea punct se referă la 
faptul că, pentru ca aceste investiţii să fie realizate de minister, căci aici este vorba despre 
lucrările de investiţii realizate de minister, şi nu despre faptul că ministerul ar da banii pentru 
aceste investiţii, Consiliului Local, deci pentru acest lucru trebuie să încheiem un protocol 
între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, de dare în folosinţă a acestor tronsoane de drum, pe perioada realizării 
investiţiilor. Acum vorbim despre lucrările de canalizare de pe străzile Gyárfás Jenő şi 
Oltului. La Băile Şugaş este vorba despre racordarea la apă potabilă, iar pe strada Jókai Mór 
despre lucrări la reţeaua de canalizare. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Atrag atenţia că la 
punctul D2 este nevoie de o majoritate de 2/3, pentru adoptare. Mai sunt observaţii în legătură 
cu ordinea de zi? Doreşte cineva să se înscrie la Diverse? Văd că nu e nimeni. Să votăm în 
legătură cu ordinea de zi, cu aceste suplimentări pe care le-a propus domnul primar. Vă rog să 
votăm. (lb.ro.): Doamna Pârvan? La Diverse? (lb.m.): Bine. Atunci, să votăm în legătură cu 



 

 

Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Am votat Ordinea de zi. Continuăm cu discutarea punctului 1. 
prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării 
unor bunuri pentru amenajarea Sălii Studio a municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Voi 
răspunde şi la întrebarea care nu s-a pus, şi anume de ce a fost important să convoc această 
şedinţă extraordinară. Lucrările de construcţie la Sala Studio avansează într-un ritm bun şi 
încercăm, împreună cu conducerea teatrului, ca până la Festivalul Reflex, să putem să 
terminăm şi amenajarea Sălii Studio, pentru a putea fi folosită deja în cadrul Festivalului 
Reflex. Conform calculelor făcute de cei de la teatru, instalaţiile pe care ei le consideră 
optime, ar costa în jur de 15 miliarde de lei vechi. În articolul 2 am şi scris că în acest an nu 
avem la dispoziţie întreaga sumă, iar anunţul pentru licitaţie va fi formulat în acest sens, şi 
anume, anul acesta am achita o parte, deci aproximativ 6 miliarde, iar anul viitor 9 miliarde. 
În schimb, articolele necesare pentru lucrări le vom stipula în buget, deci oricum,  le vom 
încheia în acest an. De aceea a fost nevoie, ca teatrul să poată începe licitaţia, pentru ca până 
în luna martie, conform unui scenariu realist, să le putem achiziţiona. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
După prezentare, are cineva observaţii, păreri? Domnul consilier Ferencz.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Nu 
neapărat în legătură cu prezentarea doresc să intervin, ci mai exact, aş dori să-l întreb pe 
colegul meu a câta sală Studio este aceasta, în oraş? Propun ca, în paralel cu această 
procedură, vorbind şi cu teatrul şi cu conducerea teatrului, să dăm un nume acestei săli. Să nu 
fie a treia sau a patra sală studio, căci eu cred că în acest oraş există sau a existat o 
personalitate, evident, prima oară mă gândesc, care a dat valoare teatrului, la începuturile lui. 
Evident, eu acum nu vin cu o propunere concretă, deoarece mi-aş dori ca această decizie să fie 
luată sau propunerile să vină la Consiliu din partea celor care sunt cei mai în măsură. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Au avut 
loc, deja, astfel de discuţii. Până când nu există instituţia, este greu să se discute despre nume. 
În cazul acestei săli, mai este vorba şi despre faptul că va fi şi sediul ansamblului de dansuri. 
Deci, rugămintea pe care am adresat-o şi conducerii teatrului a fost să propună un nume care 
să fie acceptat şi de ansamblul de dansuri. Dar este sigur că, ori în luna martie când va fi 
Festivalul Reflex, ori înainte, ori după, vom organiza o festivitate cu ocazia acordării unui 
nume, căci, dacă am reuşit să facem o asemenea investiţie, atunci este evident că şi acest lucru 
trebuie să se întâmple. Sunt de acord în proporţie de sută la sută, deci nu aş dori să avem la 
Sfântu Gheorghe instituţii fără nume.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Alte păreri nu mai sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Rog Consiliul să voteze, adoptă 
proiectul de hotărâre prezentat?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 1/2012. 
 „Proiect de hotărâre adoptat. Punctul D1 va fi prezentat de domnul primar.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea HCL 132/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 
obiectivului de investiţii „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe 



 

 

baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest 
proiect de hotărâre se referă la modificarea unei hotărâri adoptate deja în anul 2011. aşa cum 
am mai spus, modificăm datele la solicitarea ministerului, deoarece aceste investiţii vor fi 
finanţate de către minister printr-o construcţie financiară specială. Acesta este motivul pentru 
care trebuie incluse anumite cote părţi. Noi vom face clarificarea cuantumului acestor cote 
părţi. Mai repet o dată: nu este vorba despre acel tip de program guvernamental prin care 
Guvernul alocă bani Consiliului Local şi acesta trebuie să realizeze licitaţia şi lucrările, ci este 
vorba despre Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii care este gândit în aşa fel 
încât licitaţiile şi lucrările vor fi realizate prin Ministerul  Dezvoltării Regionale şi Turismului 
şi prin Ministerul Mediului. De aceea trebuie să transmitem, la punctul următor de pe ordinea 
de zi, dreptul de folosinţă acestor ministere. Mulţumesc frumos.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii, păreri? Nu sunt, aşa că să votăm în legătură cu acest punct. Rog Consiliul să 
voteze.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 2/2012. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Urmează punctul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea în 
folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a terenurilor domeniu 
public al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, necesare realizării obiectivului de 
investiţii: „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe durata 
realizării investiţiilor, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. Prezintă: 
Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Primul 
articol al punctului D2 spune că vom transmite în folosinţă gratuită către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării investiţiilor, tronsoanele ale 
străzilor Oltului, Gyárfás Jenő, Jókai Mór şi Şugaş Băi, unde se pot realiza aceste investiţii. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comentarii, păreri? Nu sunt. Rog Consiliul să voteze în legătură cu acest proiect de hotărâre. 
Mai spun o dată că este nevoie de o majoritate de 2/3 pentru ca acest proiect să fie adoptat.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 3/2012. 
 „S-a adoptat. Trecem la Diverse. O rog pe doamna consilier Pârvan să ia cuvântul.” 
 
 DIVERSE 
  
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnule primar, ştiţi că 
în calitate de consilier, trebuie să ţinem audienţe şi ne întâlnim din când în când cu oamenii 
care aduc diverse probleme în discuţie. Printre acestea, era o problemă legată de un PUZ, deci 
de un plan urbanistic, zice că în centrul oraşului, numai că eu veneam de la şcoală, n-am avut 
timp să studiez, dar cu siguranţă că aşa este, aţi afişat aici în faţă la Bodoc nişte proiecte, nişte 
planuri urbanistice, dintre care este planul Catedralei Ortodoxe, care urmează să fie mascată 
sau ascunsă de tot, dacă dumneavoastră puneţi în aplicare acel proiect de a mansarda blocurile 
din jur. Rugămintea acelor oameni şi şi a preoţilor de la Catedrala Ortodoxă este să nu puneţi 
în aplicare, dacă se poate, un asemenea plan, pentru că acesta ar ascunde cu totul Catedrala 
Ortodoxă, ceea ce n-ar fi în beneficiul nimănui, şi ar reaprinde, din nou, vechea dispută dintre 
cele două etnii care convieţuiesc în acest oraş, cu sau fără voia lor, sau cu voia Domnului. De 
aceea, rugămintea oamenilor este să mai reflectaţi, dacă se poate, poate construiţi altceva, în 



 

 

altă parte, dar în niciun caz de a înălţa prin mansardare blocurile acelea, pentru că şi aşa, 
Catedrala are o poziţie...Deci, dacă vrei să o vezi, trebuie să ţi se atragă atenţia că este acolo şi 
n-am vrea chiar să o ascundem de tot, pentru că este unul din edificiile care ne reprezintă. Vă 
mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Eu nu pot să răspund altceva, 
decât că acele PUZ-uri sunt făcute de specialişti şi nu de către primar sau consilieri. Sunt două 
blocuri în centrul oraşului, care arată destul de rău şi trebuie să facem ceva cu aceste blocuri. 
A fost o propunere. Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului a aprobat aceste 
PUZ-uri, Consiliul Local a aprobat aceste PUZ-uri. Eu acum, vă spun sincer, nu ştiu ce să vă 
spun. La mine încă nu a venit nimeni cu această problemă, nici preoţii de la Catedrala 
Ortodoxă, doar ziariştii din Bucureşti, se pare că ei sunt întotdeauna mai bine informaţi cu 
ceea ce se întâmplă în Municipiul Sfântu Gheorghe. Nu cred că acest PUZ deranjează 
Catedrala Ortodoxă. Dacă vreau să fiu răutăcios, dar nu vreau să fiu, aş spune că istoria se 
răzbună, pentru că la vremea respectivă s-a construit această biserică, aici, cu intenţia să se 
dărâme Casa cu Arcade. Deci, eu vreau să spun foarte clar şi dumneavoastră şi cetăţenilor, eu 
nu am absolut nicio problemă cu Biserica Ortodoxă, însă nu putem să nu modernizăm nişte 
blocuri, în centrul oraşului, din cauza Bisericii Ortodoxe. Deci, eu sunt deschis la orice 
discuţie, în această privinţă, încă o dată vă spun, nu a fost comanda noastră politică. Este un 
studiu făcut de specialişti, aprobat de specialişti, aprobat de Consiliu. Asta este. Vă 
mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
răspunsul domnului primar. Are cuvântul doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Deşi nu 
m-am prezentat la luarea cuvântului, aş dori să ridic o problemă care parţial implică şi 
persoana mea. Şi nici nu aş fi băgat de seamă, dacă nu mi-ar fi atras atenţia mai multe 
persoane. În primele zile ale anului mi-am petrecut concediul de anul trecut, şi colegul meu, 
domnul viceprimar Bálint József a făcut anumite declaraţii în presă, legate de persoana mea, 
pe care nu le consider corecte. Mă refer la programul rom. Când am anunţat Consiliul că 
renunţ la funcţia de preşedinte al comisiei de evaluare, nu am vrut să arăt cu degetul spre 
nimeni, de ce nu a funcţionat şi de ce nu am reuşit să acordăm bursele pentru elevii de etnie 
romă, în primul semestru. Nu am numit pe nimeni, deci din colegialitate nu am făcut acest 
lucru, şi nu am arătat cu degetul spre nimeni. Deci, eu nu cred că ar fi fost de datoria mea să 
anunţ, şi să mă încadrez în cadrul şi  regulamentul prezentat în cadrul şedinţei de Consiliu  de 
prezentator şi iniţiator, ci domnul viceprimar a fost iniţiatorul. Eu am fost preşedintele 
comisiei de evaluare. Deci, treaba mea a fost, ca în momentul în care s-au adunat dosarele, să 
convocăm comisia şi să evaluăm dosarele. Deoarece domnul viceprimar a fost iniţiatorul, eu 
cred că el ar fi trebuit să urmărească când trebuie anunţate aceste burse, unde trebuie să 
afişăm acest lucru, şi nu anunţăm o cunoştinţă, sau unui director de şcoală, sau unei 
organizaţii civile, căci nu acest lucru era scris în hotărârea de Consiliu. Acesta este motivul 
pentru care nu am fost dispusă să evaluez acele dosare, deoarece nu au fost depuse conform 
modalităţii formulate. Deci, acesta este motivul real. Repet, nu am vrut să spun, dar, citind şi 
fiind atenţionată şi de alţii, spunându-mi să-mi fac dreptate, asta şi fac. Eu nu mă simt 
vinovată cu nimic. Aşa cum a spus şi doamna preşedinte de şedinţă, mi-aş dori ca acest an, 
deşi este unul electoral, să nu se refere la arătarea cu degetul unii spre alţii, ci toată lumea să 
încerce să se laude cu ceea ce a realizat, dar şi în ziarul de azi, am citit sumarul despre 
centralele termice. Domnul viceprimar declară anumite lucruri pe care le-am realizat deja în 
mandatul trecut. Să fie toată lumea cu puţină consideraţie şi să încerce să se laude cu munca 
proprie. Mulţumesc.” 



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
intervenţie. Eu rog pe cei implicaţi să discute problemele de această natură în particular, mai 
ales că nici nu se află la distanţă mare unul de celălalt. Pentru a nu începe cu dispute, deja cu 
prima ocazie şi cu un gust amar, şedinţa de Consiliu. Domnul viceprimar doreşte să răspundă. 
Mulţumesc.” 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici pe la noi, 
există o vorbă, şi anume că bătaia a început când cumătrul a dat înapoi. Deoarece au trebuit 
colegele să-i atragă atenţia să citească şi presa, şi de acolo i-a venit reacţia. Au uitat să-i atragă 
atenţia şi acum 2 săptămâni, ca a doua zi după şedinţa de Consiliu la care şi-a dat demisia din 
comisie, a declarat celor de la „Háromszék” că motivul pentru care copiii de etnie romă nu 
primesc bursele este acela că iniţiatorul proiectului de hotărâre nu-şi face treaba. Atât aş mai 
dori să spun în legătură cu aceste dosare, că aceste dosare s-au aflat în biroul doamnei 
viceprimar timp de o lună şi jumătate, pe biroul dumneaei, amestecate cu celelalte acte legate 
de burse, care aşteptau evaluare. Deci, eu nu am putut să declar că dumneaei este vinovată 
pentru faptul că i-au pus toate actele pe birou, dar iniţiatorul dacă nu le vede, nu poate să le 
evalueze, iar sarcina unui iniţiator nu este aceea de a supraveghea executării unei hotărâri. La 
sfârşitul fiecărei hotărâri scrie în sarcina cui intră executarea ei. Şi acolo scrie clar că intră în 
atribuţiile comisiei şi după aceea, plata se face de către Direcţia Economică. Preşedintele 
fiecărei comisii conduce, convoacă, şi coordonează activitatea. În ceea ce priveşte centralele 
termice, dacă întrebarea a fost ce s-a întâmplat cu cele de până acum, trebuiau prezentate 
exemplele pozitive. Cele mai relevante au fost cele care s-au realizat în perioada dinaintea 
mandatului nostru. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BERECZKI KINGA (lb.m.): „Vă rog să comunicaţi 
unul cu celălalt, şi astfel putem să scutim Consiliul de astfel de situaţii neplăcute, lucruri care 
nici nu intră în atribuţiile Consiliului. Mulţumesc frumos. Am încheiat şedinţa de Consiliu, 
doresc tuturor o după-masă plăcută.” 
  
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 15 februarie 2012. 
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