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PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 20 noiembrie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind doamna consilier 
Profiroiu Marilena. 
 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. 1339/16.11.2012. 
 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 GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Bună ziua, 
bine aţi venit la a treia şedinţă extraordinară a acestei luni. Vă rog să vă deschideţi aparatele 
de vot. Mulţumesc frumos. O să trecem să aprobăm Ordinea de zi, pe care avem 8 proiecte 
de hotărâre, şi un punct Diverse. Există observaţii până acum? Dacă nu, să aprobăm întâi 
Ordinea de zi. Să votăm acum.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Nemes Előd). 
 „Mulţumesc frumos. Dacă există cineva care doreşte să ia cuvântul la Diverse şi vrea 
să anunţe de acum. Doamna Pârvan şi domnul Bálint.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Există o 
vorbă, pentru ceea ce facem noi acum, şi anume - „se modifică schimbarea.” Deci, în luna 
precedentă, de fapt nu luna trecută şi în această lună, la o şedinţă anterioară am primit de la 
Guvern o anumită sumă pentru salariile profesorilor, iar acum o parte din această sumă 
Guvernul o ia înapoi. Probabil motivul este acela ca peste o săptămână să ne dea iarăşi, 
banii respectivi. Ministerele nu au decis de comun acord sumele, iar acum plasăm salariile 
profesorilor de ici – colo, ca la ping -pong. Acum se diminuează bugetul oraşului, dar va 
creşte înapoi până la sfârşitul anului. Modificările se datorează faptului că, la începutul 
anului, când am adoptat bugetul, nu ne-am aşteptat la majorarea salarială cu 8, adică cu 
7,4%. Deoarece trebuie să respecte promisiunile electorale, regrupează de la investiţii aceşti 
bani, în permanenţă, motiv pentru care au scăzut şi contribuţia lor anuală cu 194.830 de lei 
din investiţia de pe strada Lunca Oltului şi Mikes Kelemen. În ceea ce priveşte rectificarea 
bugetară, micşorăm cu 400.000 de lei sumele alocate pentru plata dobânzilor la credite, deci 
trebuie să plătim dobânzi cu 400.000 de lei mai puţin decât am calculat la începutul anului. 
Clubului Sepsi SIC alocăm cea de-a doua sută de mii delei, căci a fost vorba de 200.000 de 
lei, iar până acum, am inclus în buget doar 100.000 de lei. Teatrului „Tamási Áron” 179.380 
de lei, Casei de Cultură „Kónya Ádám” 55.000 de lei, pentru Ziua Naţională a României 
11.500 de lei şi majorăm bugetul Comisiei de Sport cu 44.000 de lei. Alte capitole mai 
importante – la Tega SA, 200.000 de lei. Plata diferitelor facturi, pentru Piaţa Mihai 



 

Viteazul, iar pentru imobilul de pe strada Ţigaretei mai apar diferite sume de plătit. Dacă 
sunt întrebări, atunci răspund cu plăcere. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Pentru că 
nu am materialul şi nu am apucat încă să-l văd, nu ştiu dacă era pe site, erau cei 10.000 de 
lei care apar la punctul 4, sau nu am fost eu atent. La punctul 4 am văzut la Teatrul „Andrei 
Mureşanu” o rectificare de 210, 200 de la minister. Scuze, proiectul de hotărâre nr 6, privind 
rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu”, deci rectifică bugetul cu 210.000 de lei, 
şi nu ştiu de unde apăreau sumele. Deci, nu de la noi. Am înţeles. Dacă nu mai sunt 
observaţii, atunci să votăm aceste modificări propuse.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
252/2012. 

„Mulţumesc. A fost aprobat.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Rectificăm 
bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Aşa cum am mai amintit, Guvernul a scăzut cu 
suma de 194.830 de lei subvenţia pentru reabilitarea imobilului de pe strada Mikes 
Kelemen. Pentru ajutorul de încălzire am alocat suma de 15.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Sunt 
observaţii la acest punct? Dacă nu, o să vă rog să votăm acum.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
253/2012. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Căminului „Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Bugetul 
aprobat la începutul anului, în cuantum de 713.000 de lei, îl suplimentăm cu 7.500 de lei. 
Astfel, bugetul total, pe acest an, al Căminului „Zathureczky Berta” este de 720.500 de lei.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.ro.): „Sunt 
observaţii? Dacă nu, să votăm acum.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
254/2012. 

„Mulţumesc frumos.” 
PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Casei de Cultură Municipală pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Rectificăm 

bugetul Casei de Cultură „Kónya Ádám” cu suma de 55.000 de lei. O parte din această 
sumă acoperă cheltuieli de personal, iar cealaltă parte cheltuieli materiale.”  

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Dacă sunt observaţii? Dacă nu, să votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
255/2012. 

PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Alocăm suma 
de 169.380 de lei pentru plata facturilor mai vechi de 90 de zile. Iar 85.000 de lei sunt 
alocaţi pentru acoperirea majorării cu 8% a salariilor.” 

 



 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Există observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
256/2012. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Bugetul 
Teatrului „Andrei Mureşanu” este suplimentat cu suma de 210.000 de lei. Suma aceasta o 
reprezintă fonduri nerambursabile pe care le-a obţinut teatrul.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Există observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm acum.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
257/2012. 

PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Vă mulţumesc. Acest proiect 
de hotărâre se referă la includerea în bugetul a 8 instituţii de învăţământ a încasărilor 
obţinute din activităţi extrabugetare. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Vă rog să votăm acum.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
258/2012. 

PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Căminului „Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe la programul de finanţare a 
unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC(lb.m.): „Mulţumesc. Conducerea 
Căminului „Zathureczky Berta” ar dori să aplice pentru un proiect. În cazul obţinerii unor 
fonduri, ar dori să facă diferite investiţii în camere şi  în camera de zi. Vă rog să sprijiniţi 
acest proiect.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Sunt observaţii la acest punct? Dacă nu, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
259/2012. 

„Mulţumesc. Doamna Pârvan la Diverse, vă rog.” 
 
DIVERSE 

  
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Domnul primar, iarăşi am o 
problemă, dar nu-i o problemă. E o problemă rezolvabilă, aşa, şi nu vine de la cetăţeni, că 
nu vă mai spun că vine de la cetăţeni, că vă supăraţi. Asta vine direct de la mine. Când 
înaintezi în timp, te presează...aşa cred, cu vârsta eşti obsedat de timp, şi cred că şi la şcoală 
am început să terorizez pe oameni cu ceasurile. De vreo 2 luni de zile, sau o lună bună, 
ceasul din turnul nostru, de la prefectură, de acolo, nu mai merge, şi e tare urât că într-un 
oraş a murit timpul. Deci, faceţi cumva, faceţi cadou de Ziua Naţională, sau de Anul Nou, 
sau de Crăciun, oraşului, un ceas frumos, dar mă gândeam eu, venind pe stradă, zic fără 
muzică, numai la gândul la Imnul Uniunii Europene, că alfel va fi iarăşi un dezastru la 



 

muzică. Un ceas frumos ar fi un cadou frumos pentru oraş, pentru că era şi ăla în faţa 
Vodafone, acolo mergea tot aiurea. Eu, dacă mă luam după ceasul ăla, nu ajungeam la ore 
cum trebuie. Deci, un ceas e un ceas, trebuie să meargă. Eu şi la şcoală le cer profesorilor- 
domnule, iar v-au stat ceasurile din clasă. Ori le luaţi jos, şi fiecare are ceasul lui de la 
telefon sau de la mână...Deci, rugămintea mea este să faceţi cadou oraşului un ceas frumos, 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Vă mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumim 
frumos. Să sperăm că aşa va fi. Domnul Bálint, vă rog.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Eu aş dori să 
spun câteva observaţii ulterioare referitor la punctul 1 de pe Ordinea de zi. Aşa cum am 
văzut, cu această ocazie am retras şi sumele care au mai rămas în buget, alocate casei 
mortuare de la Chilieni şi Coşeni. Motivul pentru care nu am luat cuvântul atunci este acela 
că am lăsat loc responsabililor de sate, să aibă posibilitatea să întrebe de ce s-a nu întâmplat 
acel pas înainte. Cealaltă problemă pe care aş dori să o ridic este cu privire la asfaltarea 
zonelor din spatele blocurilor de pe strada Oltului, deoarece parcarea şi zona din spatele 
blocului 28 au rămas neasfaltate, de aceea au rămas acolo sume de bani pe care le-am putut 
realoca. Aceasta a fost o promisiune veche de mai mulţi ani, unul din foştii noştri colegi 
consilieri ne transmitea cu regularitate. Totodată, pe partea cealaltă a străzii, în spatele 
blocurilor, a rămas acea alee în formă de T, între străzile Puskás Tivadar şi Nagy György, 
care este neasfaltată de ani de zile, cu borduri lipsă, şi mai nou cu corpuri de iluminat care 
nu funcţionează, problemă care s-ar putea rezolva chiar şi mâine, să fie repuse la locul lor 
acele corpuri de iluminat, ca să funcţioneze, iar cu ocazia lungirii serilor, locuitorii din zonă 
să poată vedea unde sunt gropile. Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Evident, mi-am notat tot ce a 
spus domnul consilier. Consider că reprezentanţii satelor nu au luat cuvântul, deoarece ştiau 
de ce trebuie să scoatem din buget acele sume, căci din punct de vedere juridic nu sunt în 
regulă acele terenuri, iar municipalitatea nu poate construi, pe terenul altora, case mortuare. 
Deci, probabil de aceea nu au cerut cuvântul, nu sunt purtătorul lor de cuvânt, dar sunt 
convins că-şi apără interesele satelor pe care le reprezintă, şi dacă nu iau cuvântul, înseamnă 
că ştiu că nu Consiliul Local este de vină pentru faptul că nu s-a demarat această investiţie, 
ci problema este că nici acum, Biserica nu a dat municipalităţii terenul, ca să putem 
construi, şi noi nu avem posibilitatea să construim pe terenul altcuiva. Şi mie îmi pare foarte 
rău, că este cel de-al treilea an când, la începutul anului includem în buget, iar la sfârşitul 
anului scoatem acele sume, căci nu putem să realizăm acea investiţie. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumim 
frumos. Dacă nu mai sunt doritori de a lua cuvântul, am o rugăminte, înainte, dacă se poate, 
vă rog să rămâneţi cei care sunteţi în Comisia de acordare a burselor şi o să ne mutăm în 
camera cealaltă pentru a semna Procesul – Verbal al şedinţei de azi dimineaţă. În rest, vă 
urez o după – amiază plăcută, ne vedem, probabil, săptămâna viitoare la şedinţă. 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 29 noiembrie 2012. 
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