
 

 
 
 

 

Nr. 53.528/2012 
PROCES – VERBAL  

 
 
 Încheiat azi, 25 octombrie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, lipsind consilierii Guruianu 
Mădălin Doru şi Palela Rădiţa. 
 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. 1223/19.10.2012. 
 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 DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu 
respect pe toată lumea, la şedinţa ordinară a lunii octombrie. Vă rog să pornim, cu toţii, aparatele 
de votare. Momentan, sunt prezenţi 18 colegi consilieri. Lipsesc trei, aşa că putem începe şedinţa 
de azi. Înainte de a trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, vă rog să votăm în legătură 
cu Procesul – Verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 iulie, iar după aceea, Procesul – 
Verbal al şedinţei ordinare din 27 septembrie. Întâi să votăm despre Procesul – Verbal al şedinţei 
extraordinare din 10 iulie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Mild Zoltán). 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Acum, vă rog să votăm şi Procesul – Verbal al şedinţei ordinare 
din 27 septembrie. Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Mild Zoltán). 
 „L-am adoptat şi pe acesta. Mulţumesc frumos. La punctul XX al ordinii de zi, la 
Diverse, ar dori cineva să ia cuvântul? Se înscrie cineva? Doamna consilier Pârvan Rodica. 
Mulţumesc. Vă rog să votăm Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Mild Zoltán). 
 „Am aprobat Ordinea de zi. Punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii 
oferite de Fülöp Berta, Csatlós Sándor, Csatlós Magda, Gârbea Gheorghe, Timár Bálint şi Timár 
Elisabeta. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea. Este vorba despre donaţia oferită de 6 persoane fizice, despre un teren 
situat între strada Armata Română şi strada Oltului. Motivul donării acestui teren este acela că 
vom construi un drum, acolo. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Acest proiect de 
hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile Economic, Juridic şi de Urbanism. Vă rog să 
votăm.” 

 
 
 



Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Csatlós László), 1 consilier nu a votat lipsind 
de la vot (Mild Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 226/2012. 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „S-a adoptat. Votul 
colegului Csatlós László să fie trecut în Procesul – Verbal, că nu a votat. Exista un conflict de 
interese, motiv pentru care s-a abţinut, dar în această situaţie nu ar fi trebuit să voteze. 
Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea 
publică al Judeţului Covasna în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe a 
imobilelor „Teren construcţii”, care au constituit obiective de investiţie al Proiectului „Drumul 

apelor minerale – Lot. 1, judeţul Covasna” şi încheierea unui contract de asociere în participaţie 
între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. URBAN – LOCATO S.R.L. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum se 
ştie, proiectul „Drumul apelor minerale” a parcurs o cale lungă şi anevoioasă. Într-un anumit 
sens, încă tot nu am ajuns la final, dar am ajuns într-un punct foarte important. Între participanţi 
şi Consiliul Judeţean s-a născut, cu ani în urmă, o înţelegere. Aportul consiliilor locale a fost 
preluat de Consiliul Judeţean, la fel şi în cazul Municipiului Sfântu Gheorghe, acel procentaj de 
37% a fost acoperit nu de Consiliul Local, ci de Consiliul Judeţean. Investiţia s-a realizat, iar 
acum trebuie să trecem din proprietatea publică a Judeţului Covasna, în proprietatea publică a 
Municipiului Sfântu Gheorghe, şi încheiem un contract de asociere cu S.C. URBAN – LOCATO 
S.R.L. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisiile Economic, 
Juridic şi de Urbanism au acordat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Vă rog să 
votăm.înainte de a vota despre proiectul de hotărâre, trebuie să numim 3 persoane în comisia de 
supraveghere, comisia de supraveghere a asocierii. Vă rog să faceţi nominalizări.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „În proiectul de hotărâre există o 
greşeală de numerotare. După articolul 3 urmează tot un articol 3, după care vine la rând articolul 
6. Să corectăm al doilea articol 3 în articol 4, iar articolul 6, în articolul5. Deci, este o greşeală de 
formă. Vă rog să corectăm. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Înainte de a vota 
despre corectarea acestor greşeli, vă rog să numiţi persoane în comisia de supraveghere a 
asocierii. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 

Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Propunerile fracţiunii UDMR sunt 
domnii consilieri Kató Béla şi Csatlós László.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Alte propuneri? Mai 
este nevoie de o propunere pentru cea de-a treia persoană. Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Ţinând cont de faptul că celelalte 
fracţiuni nu au profitat de această ocazie, atunci eu vin cu încă o propunere, şi anume domnul 
consilier Miklós Zoltán.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc. Vom vota 
prin vot secret, despre fiecare consilier în parte. Vă rog să votăm în legătură cu domnul consilier 
Csatlós László.” 

Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„L-am acceptat. Acum, vă rog să votăm, tot prin vot secret, despre numirea domnului 

consilier Kató Béla.” 
Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 
„Vă rog frumos să votăm prin vot secret şi despre persoana lui Miklós Zoltán.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„S-a aprobat. Înainte de a vota în legătură cu întregul proiect de hotărâre, să votăm despre 



modificarea acelor greşeli. Ţinând cont de faptul că este greşeală de formă, nu trebuie să votăm. 
Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 

Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Văd o asemenea greşeală şi în contract. 
După articolul 14 urmează articolul 17. Acum voi parcurge tot documentul. Şi nu există 26. După 
25, urmează 27.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Vom corecta greşelile de formă. Vă rog să votăm despre acest proiect de hotărâre.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 227/2012. 
„Proiectul de hotărâre s-a adoptat.” 

 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui 
teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ozunului nr. 2, către S.C. 
Import - Export Aquaris Veritas S.R.L. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest teren se 
află în zona industrială, având suprafaţa de 870mp, valoarea de vânzare fiind de 13.000 de euro, 
deci aprox 15 euro/mp. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Acest proiect de 
hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile Economic, Juridic şi de Urbanism. Vă rog acum 
pe dumneavoastră, să votăm despre el.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 228/2012. 
„S-a adoptat.” 

 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unor 
parcele, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Constructorilor, către 
S.C. BERTIS S.R.L. 

Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este vorba 

despre două terenuri. Unul cu suprafaţa de 531 mp, iar celălalt cu suprafaţa de 797mp. Unul are 
valoarea de 6.900 de euro, iar celălalt 10.400 de euro. Şi aici este o greşeală, la articolul 4 scrie 
că 6.99 euro/mp, ar fi foarte bine, dar este vorba despre 6.900 de euro. Şi aceasta este o greşeală 
de formă. Rog colegii să corecteze. Mulţumesc.”  

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisiile Economic, 
de Urbanism şi Juridic au discutat acest proiect şi l-au avizat. Vă rog să votăm despre acest 
proiect de hotărâre.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 229/2012. 
„S-a adoptat şi acest proiect de hotărâre.” 

 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
Contractului de locaţiune nr. 2011/12.01.2012 încheiat cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de 
Consum CENTROCOOP. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Se ştie că una 
din clădirile Şcolii Constantin Brâncuşi, de pe strada Libertăţii nr 11 se află în proprietatea 
Cooperaţiei de Consum Centrocoop. Am avut un contract de închiriere, dar acesta a expirat. Din 
câte îmi amintesc eu, cei de la Cooperaţie au încercat să mărească de trei ori suma pe care noi o 
plăteam, ca şi preţ al chiriei. Noi nu am acceptat acest lucru, iar până la urmă ei au acceptat, ca 
până la sfârşitul anului să închiriem imobilul la preţul vechi. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisia Economică 
şi cea Juridică au avizat proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 230/2012. 
„S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă 



gratuită a unui teren, situat pe str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe 
unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Programul pe care noi l-am 

anunţat, parte a proiectului „Vino acasă!”, de pe strada Borviz, stipula că proiectantul poate 
solicita plata cheltuielilor de proiectare, de la tinerii care se mută acolo, deşi nu acesta a fost 
planul iniţial. Acest lucru dorim să-l corectăm acum, şi modificăm în acest sens H.C.L. Deci, 
tinerii vor primi din partea municipalităţii întreaga documentaţie tehnică. Deci, tinerii nu vor 
trebui să plătească planurile, proiectanţilor. Totodată,  în proiectul de hotărâre sunt stipulate şi 
obligaţiile tinerilor, şi ce modificări pot face în proiecte. Evident, noi ne-am dori să existe o 
imagine unitară în acest nou cartier al oraşului. Acesta este motivul pentru care nu putem să fim 
de acord cu modificări majore ale proiectelor. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisia Economică, 
Comisia de Urbanism şi cea Juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm 
despre acest proiect.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 231/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 
folosinţă gratuită a unor persoane asupra terenurilor situate în str. Borvíz, atribuite în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Această 
revocare se întâmplă la 12 persoane, deoarece au fost somate de 2 ori să vină să semneze 
contractul cu Primăria. Deoarece nu s-au prezentat, numele acestor persoane vor fi şterse din 
proiectul de hotărâre. Lista cu numele acestor persoane, cărora li s-a revocat dreptul de folosinţă 
gratuită a apărut într-o hotărâre anterioară. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisia Juridică,  
Economică şi Comisia de Urbanism au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm 
despre acest proiect.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 232/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei de 
repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ţinând cont de 
faptul că s-au eliberat câteva locuinţe, pe de o parte, deoarece tinerii s-au mutat, iar pe de altă 
parte, datorită imenselor sume care s-au adunat la datorii, am fost nevoiţi să-i evacuăm, am dori 
ca în aceste locuinţe să se mute alţi tineri. Această listă pe care noi o aprobăm acum a fost, 
practic, întocmită conform vechiului sistem de punctare şi în baza listei cu priorităţi adoptate 
deja. Conform legii, ar trebui actualizată, de fapt repunctată, dacă s-ar fi realizat o investiţie în 
oraş. Despre aşa ceva, nu este vorba. Acum vom vota despre o listă cu 50 de persoane. În 
momentul de faţă, sunt mai puţin de 10 locuinţe disponibile. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisia Socială a 
avizat proiectul. De fapt, Comisia Juridică. În cadrul Comisiei Juridice, doamna consilier 
Profiroiu Marilena a avut o observaţie, şi anume că lipseşte avizul Comisiei Sociale, conform 
Legii 962/ 2001.” 

Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Da, este o Hotărâre de Guvern 
care stabileşte nişte norme şi referatul e de la Comisia Patrimoniului. N-am văzut o Comisie 
Socială, acolo. Atâta tot.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Alte intervenţii? Vă 



rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
Se votează cu 17 voturi pentru, 1 abţinere (Profiroiu Marilena), 1 consilier nu a votat 

lipsind de la vot Tischler Ferenc, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 233/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei 
juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar.  

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este vorba 
despre deja cunoscuta procedură de închiriere a unor spaţii, cu preţul de 5 euro/mp/an. De obicei, 
este vorba despre terenuri pe care se construiesc trepte. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisia Economică,  
Comisia de Urbanism şi cea Juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog frumos să 
votăm despre acest proiect.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 234/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie 
publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor spaţii din imobilul situat pe str. 
Kós Károly nr. 78, în vederea desfăşurării de activităţi farmaceutice. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori să 
prezint proiectele de hotărâre de la punctele 10 şi 11 deodată, dacă-mi permiteţi, căci se leagă 
unul de altul, iar cei de la Alba Iulia ne-au anunţat că s-a aprobat proiectul de reabilitare a clădirii 
fostelor cabinete ale Fabricii Textila, iar pentru încheierea contractului trebuie să desfacem toate 
contractele existente în acea clădire. Se ştie că municipalitatea, din buget propriu, a reamenajat   
cabinete medicale şi o farmacie dintr-un corp al imobilului din curtea Şcolii Kis Árpád, pentru ca 
medicii să se poată muta, şi să existe şi  farmacie. De aceea, dorim să încheiem contracte valabile 
cu aceşti medici, cu începere de la data de 15 noiembrie, pentru această nouă clădire, căci avem 
promisiunea executanţilor lucrărilor de reabilitare că acestea vor fi finalizate la această dată. 
Deoarece farmacia prestează activităţi comerciale, nu putem să o mutăm automat, şi vom 
organiza licitaţie deschisă pentru spaţiul cu suprafaţa de 74,84mp. Preţul de pornire pe care-l 
propunem este cel actual, de 2euro/mp/lună.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna viceprimar Sztakics Éva v-a prezentat propunerea Comisiei Economice. Comisia de 
Urbanism a avizat favorabil. Comisia Juridică a avut o observaţie în legătură cu acest proiect de 
hotărâre. Voi citi în limba română. (lb.r.): „se recomandă înlocuirea termenului de locaţie din 
caietul de sarcini, cu termenul de imobil.” (lb.m.): deci, înainte să votăm în legătură cu proiectul 
de hotărâre, vă rog să votăm, mai întâi, despre preţul de pornire, care este de 2euro/mp/lună. Vă 
rog să votăm.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
„Să votăm despre propunerea Comisiei Juridice, să se înlocuiască termenul de „locaţie”, 

cel  de „imobil”. Înainte să votăm, doamna viceprimar a cerut cuvântul.”  
Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am folosit termenul de locaţie, 

deoarece nu este vorba despre întregul imobil, deci nu folosim termenul de „imobil”, căci este 
doar o parte a acelei clădiri. Deci, eu consider că „locaţie” este doar o parte a acelui imobil, este 
mai corect. Dar evident, dumneavoastră decideţi cum să apară în text.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna consilier 
Profiroiu Marilena.” 

Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Se foloseşte în mass media, se 
foloseşte în vorbirea curentă termenul „locaţie”, pentru a desemna o încăpere, un imobil, un...Dar 



este incorect, pentru că o locaţie înseamnă închiriere, sau chirie. Asta e semnificaţia cuvântului. 
Dacă nu, spaţiu îi spunem, dar nicidecum locaţie. Dacă e o parte a imobilului, parte a imobilului 
care se închiriază, sau spaţiu. E o recomandare.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Vă rog să votăm în legătură cu propunerea de modificare a Comisiei Juridice. Să se înlocuiască 
termenul de „locaţie”, cel de „imobil”.” 

Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mai corect ar fi parte de imobil, 
sau imobil, pentru că e mai determinat, dar şi mai deschis după reguli. E bine şi spaţiu. Cred că 
„parte din imobil” acoperă toată chestiunea cu „locaţia”. Propunem „parte din imobil”. Un 
imobil este un cod funciar, în sensul ăsta se foloseşte în termeni juridici, cu teren, cu construcţii, 
cu tot ce are pe el. Dar şi clădirea este un imobil.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Deci, acest cuvânt „locaţie”, cu „parte din imobil”. Vă rog să votăm. „Da” înseamnă că se 
modifică.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
„Am aprobat această modificare. Mulţumesc. Acum, vă rog să votăm despre întregul 

proiect de hotărâre.” 
Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 235/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind strămutarea cabinetelor 
medicale de familie din clădirea situată pe str. Kós Károly nr. 19/A, în clădirea reamenajată, 
situată pe str. Kós Károly nr. 78. Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Punctul 11 a fost 
prezentat de doamna viceprimar Sztakics Éva, la punctul anterior. Dacă există, eventual, 
intervenţii? Dacă nu, să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 236/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat.” 

 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 121/2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean 
Covasna şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor 
lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Fogolyán Kristóf”. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” se află în subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 
Noi considerăm că şi oraşul trebuie să-şi asume partea în administrarea spitalului, şi pentru 
dezvoltarea spitalului. Tocmai de aceea am realizat reabilitări semnificative pe terenul spitalului 
judeţean. Conducerea spitalului ne-a solicitat, şi evident am fost de acord, să schimbăm 16 stâlpi 
vechi de câteva decenii, şi să punem stâlpi de iluminat noi. Despre acest lucru este vorba în acest 
proiect de hotărâre şi, de fapt, completează hotărârea deja adoptată. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisia Economică, de Urbanism şi cea 
Juridică. Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 

 
Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 237/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat.” 

 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului 
burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul bugetar 2012-2013. 



Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Începând cu anul trecut, bursele 

şcolarilor se acoperă din bugetul local. Până anul trecut, primeam această sumă de la bugetul de 
stat. Acesta este motivul pentru care, după începerea anului şcolar, Consiliul Local trebuie să 
adopte o hotărâre care stabileşte numărul burselor şi cuantumul acestora, astfel că am pregătit 
aceste 4 tipuri de burse, în acest proiect. Singura diferenţă faţă de anul trecut este că am încercat 
să mărim numărul burselor sociale, căci şcolile ne-au semnalat că sunt foarte puţine şi că mai 
mulţi elevi ar putea beneficia de aceste burse sociale. Până acum a fost de 3%, deci 3% din 
numărul elevilor puteau beneficia, iar acum propunem 3,5%. Doar informativ, aş dori să vă spun 
că asta înseamnă o valoare de 293.000 de lei, în bugetul local. Deci, cu această sumă contribuie 
Consiliul Local, la bursele pentru elevi.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisia Economică, cea Culturală şi cea 
Juridică. Vă rog să votaţi şi dumneavoastră în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 238/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat.” 

 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este vorba 
despre mutarea persoanelor din aşa numitul Sing Sing. Şi pentru a evita situaţia în care starea şi 
condiţiile de locuit vor fi aceleaşi peste câteva luni, considerăm că trebuie să stabilim câteva 
reguli, mai exact stipularea lor în contract. Trebuie înăsprite regulile şi trebuie să formulăm 
cerinţe pe care, ulterior, să le putem urmări şi monitoriza. Toate acestea dorim să le facem pentru 
a crea condiţii de viaţă normale în noul imobil.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisia Economică, Comisia Socială şi cea 
Juridică. Vă rog să votaţi în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 239/2012. 
„Mulţumesc. S-a adoptat.” 

 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea Contractului 
de utilizare a zonei drumului naţional între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Braşov. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În data de 11 octombrie s-au 
făcut 3 ani de când am depus proiectul pentru parcul industrial. De atunci ni se solicită diferite 
precizări, de la Alba Iulia. Sperăm că aceasta va fi ultima precizare pe care ne-o solicită şi se va 
semna contractul. Acum, în acest proiect este vorba despre faptul că, trebuie să luăm în chirie 
suprafaţa necesară de drum naţional, de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale, pentru ca drumurile de la parcul industrial să aibă acces la drumul naţional. Este vorba 
despre o suprafaţă de 189mp, pentru care trebuie să achităm suma de 907,2 euro/an. Sperăm că, 
după semnarea acestui contract va urma şi semnarea contractului pentru proiect, pas pe care-l 
aşteptăm cu nerăbdare.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia Economică, Comisia de Urbanism şi Comisia Juridică au acordat aviz favorabil. Vă rog 
să votaţi şi dumneavoastră în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 240/2012. 



„Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în 
Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cu câţiva ani în urmă, domnul 
consilier Guruianu a venit cu această idee, de a acorda Bursa Sfântu Gheorghe, prin care 5 elevi 
din ultimul an de liceu să beneficieze de aceste recompense băneşti pentru rezultate excepţionale. 
Am pornit cu suma de 2.000 de lei, iar acum oferim 3.000 de lei pentru fiecare elev. Aceste burse 
se acordă în fiecare an, în cadrul şedinţei ordinare din luna decembrie. Trebuie să numim două 
comisii. Am făcut parte din comisie şi domnul preşedinte, dacă-mi permiteţi, eu aş spune deja 
propunerile.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Da, trebuie să numim 
două comisii. Comisia de evaluare şi comisia pentru contestaţii.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În comisia de evaluare îi 
propunem pe Vargha Mihály, Kondor Ágota, Sztakics Éva, Magyarosi Imola, Zsigmond József, 
Nemes Előd şi Mădălin Guruianu. În comisia de contestaţii i-am propune pe Pârvan Rodica, 
Aczél Kata, Hengán Hajnal – juristul Consiliului Local.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Vă rog să votăm în legătură cu fiecare coleg consilier. În comisia de evaluare, primul nominalizat 
a fost domnul  Vargha Mihály. Prin vot secret, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
„L-am aprobat. Următoarea propunere a fost doamna consilier Kondor Ágota. Vă rog să 

votaţi.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Cea de-a treia nominalizare a fost doamna consilier Sztakics Éva. Vă rog să votăm, prin 

vot secret.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Următoarea nominalizare în Comisia de evaluare a fost doamna consilier Magyarosi 

Imola. Vă rog să votăm.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Vă rog să votăm în legătură cu cea de-a cincia nominalizare, domnul consilier Zsigmond 

József.” 
Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
„Cel de-al şaselea membru în comisie, să fie domnul consilier Nemes Előd. Să votăm.” 
Se votează cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
„S-a aprobat. Acum, vă rog să votăm în legătură cu cea de-a şaptea persoană, ca şi 

membru în comisie, domnul consilier Guruianu Mădălin.” 
Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
„S-a aprobat. Mulţumesc frumos. Vă rog să votăm membrii Comisiei de contestaţii. Vă 

rog să votăm în legătură cu doamna consilier Pârvan Rodica.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
„Mulţumesc. S-a aprobat. A doua persoană este doamna consilier Aczél Kata. Vă rog să 

votăm.” 
Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
„Vă rog să votăm despre numirea doamnei Hengán Hajnal.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Am aprobat. Acum, vă rog să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 241/2012. 



„Mulţumesc frumos. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul preuniversitar din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Trebuie să numim membri şi în 
comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul preuniversitar. Eu 
aş propune...şi am vorbit şi în cadrul şedinţei de comisie, că domnul consilier Zsigmond József 
acceptă să fie membru al acestei comisii în aproape toate instituţiile de învăţământ. Poate că e 
bine să existe o persoană care să fie membru în toate acestea, deoarece, ulterior, ar putea face şi o 
comparaţie şi ar avea o imagine de ansablu în ceea ce priveşte calitatea din instituţiile de 
învăţământ. Domnul consilier nu poate face parte din comisie la două instituţii, deoarece este 
membru în consiliul de conducere, căci legea nu permite acest lucru. Este vorba despre Grădiniţa 
cu program prelungit „Hófehérke”, şi Şcoala Generală „Gödri Ferenc”. În cazul acestor două 
instituţii de învăţământ a acceptat doamna consilier Magyarosi Imola. Cu aceste precizări, eu vă 
rog să susţineţi proiectul de hotărâre.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog, ca prin vot 
secret, să votăm în legătură cu numirea doamnei consilier Magyarosi Imola, pentru Grădiniţa cu 
program prelungit „Hófehérke”. 

Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 
„Vă rog să votăm în legătură cu numirea doamnei consilier Magyarosi Imola, la Şcoala 

Generală „Gödri Ferenc”. 
Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 
„În afară de asta, vă rog să votăm în legătură cu numirea domnului consilier Zsigmond 

József, la celelalte 16 instituţii de învăţământ.” 
Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 
„Vă rog să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 

NUMĂRUL 242/2012. 
„Mulţumesc frumos. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie 
romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Bálint 
Iosif, consilier. 

Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Am fost 
iniţiatorul acestui sistem de burse, şi aşa cum reiese şi din proiectul de hotărâre, este vorba 
despre acordarea a 3 burse de studiu şi 7 burse sociale. Până acum, în cazul acordării celor 3 
burse de studiu, fondul nu a fost epuizat niciodată. Au fost mai puţine solicitări. Au fost şi cazuri 
în care 5 elevi au beneficiat de programul de burse, dar din cauza absenţelor, nici ei nu au primit 
întreaga sumă, ţinând cont de faptul că, în rândul copiilor acestei comunităţi nu există un dor 
foarte mare pentru învăţătură, dar tot ar avea nevoie de acest sprijin. Una din propunerile care ar 
modifica hotărârea existentă ar fi aceea ca de aceste burse să beneficieze şi elevii care 
frecventează cursurile în învăţământul postliceal şi universitar, şi nu numai cei din învăţământul 
liceal şi cei de la şcolile profesionale, căci vedem că ne permite cadrul. Cea de-a doua modificare 
este aceea că s-a schimbat componenţa Consiliului Local, şi este nevoie de formarea de noi 
comisii, Comisia de evaluare şi Comisia de rezolvare a contestaţiilor. Până acum, în Comisia de 
evaluare erau cinci consilieri, directorul Şcolii „Néri Szent Fülöp”, şi un reprezentant al 
Asociaţiei „Amenka”, acesta cunoscând şi personal aceşti elevi. Sarcina Consiliului local este, 
dacă consideră util acest program, să numească noi membrii în cele două comisii. Mulţumesc 



frumos. Vă rog să susţineţi acest proiect.” 
Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să numiţi 

membri pentru aceste comisii. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Propunerea mea este ca membrii 

Comisiei Sociale să fie membrii şi în această comisie, deoarece sunt 7 membrii în ambele, iar 
preşedintele Comisiei Sociale ar putea fi şi preşedintele Comisiei de Evaluare. Văd că trebuie 
numit şi preşedinte, aşa că, propunerea mea este ca această treabă să fie făcută de Comisia 
Socială, cu preşedinte şi echipă cu tot.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Rog pe cineva să 
numească, nominal, membrii Comisiei Sociale.” 

Doamna consilier ACZÉL KATA (lb.m.): „Membrii Comisiei Sociale sunt: Vajna 
László, Tischler Ferenc, Csatlós László, Palela Rădiţa, Nemes Előd şi Aczél Kata,  şi Kondor 
Ágota, mă scuzaţi.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă domnul 
consilier îşi menţine propunerea, atunci trebuie să votăm, dacă nu, poate să-şi revoce 
propunerea.” 

Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Această propunere poate fi votată, nu am 
nimic împotrivă. Ba din contră, va fi un sistem funcţional.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Să votăm despre 
această propunere?” 

Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Da.” 
Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aş propune ca această 

comisie să aibă 9 membri. Deci, Comisia Socială, plus directorul Şcolii „Néri Szent Fülöp”, şi un 
reprezentant al Asociaţiei „Amenkha”. Dacă aşa este în regulă, şi atunci nu sunt probleme. 
Bine?” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să votăm 
despre acest lucru, deci Comisia de Evaluare să fie formată din 9 membri, şi nu din 7 membri, 
cum era până acum.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
„Să votăm în legătură cu doamna consilier Kondor Ágota, ca şi membru al comisiei.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„S-a aprobat. Despre domnul consilier Tischler Ferenc.” 
Se votează în unanimitate, cu 19 voturi pentru. 
„Vajna László. Despre numirea dumnealui să votăm.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Să votăm în legătură cu numirea domnului consilier Csatlós László.” 
Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 
„Vă rog să votăm în legătură cu persoana doamnei consilier Palela Rădiţa.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Am fost de acord. Domnul consilier Nemes Előd.” 
Se votează cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 5 abţineri. 
„Acum, să votăm în legătură cu doamna consilier Aczél Kata.” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„S-a aprobat. Să votăm despre prezenţa în această comisie a directorului Şcolii „Néri 

Szent Fülöp”.” 
Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
„Iar acum, să votăm în legătură cu cel de-al nouălea membru al comisiei, reprezentantul 

Asociaţiei „Amenka”.” 
Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 



„S-a aprobat. Vă rog, acum să numiţi membrii în Comisia de rezolvare a contestaţiilor. 
Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 

Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. I-aş propune pe 
domnii consilieri Bálint József şi Zsigmond József, şi aş propune-o pe doamna jurist Baksai Edit, 
din partea instituţiei.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Alte propuneri? 
Mulţumesc frumos. Vă rog să votăm în legătură cu numirea domnului consilier Zsigmond 
József.” 

Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Vă rog să votaţi în legătură cu numirea domnului consilier Bálint József.” 
Se votează cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 
„Să votăm despre al treilea membru al comisiei, doamna Baksai Edit” 
Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
„Am aprobat. Am votat membrii celor două comisii. Comisia Socială, cea Juridică şi cea 

Culturală au avizat acest proiect de hotărâre. Comisia Economică a avut o propunere de 
modificare, şi anume, să beneficieze de aceste burse, doar cei care nu au niciun venit. Deci, să 
includem şi acest lucru, la condiţii. Să votăm în legătură cu această propunere de modificare. 
Votul cu „Da” înseamnă că va fi inclusă această propunere. Vă rog să votaţi.” 

Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Vargha Mihály Béla). 
„Am dori să clarificăm propunerea anterioară. Am propune o modificare după primul 

alineat al primului articol din regulamentul contractului. Aşa sună în limba română: „nu pot 
beneficia de programul de sprijinire studenţii care realizează venituri din salarii.”. (lb.m.): Acesta 
ar fi articolul 2, iar articolele 2 şi 3 ar fi renumerotate, şi vor deveni alineatele 3 şi 4. vă rog să 
votăm în legătură cu această propunere de modificare.” 

Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (Profiroiu Marilena). 
„S-a aprobat. Acum, vă rog să votaţi în legătură cu întregul proiect de hotărâre de la 

punctul 18.” 
Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 243/2012. 
„Mulţumesc frumos. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 

 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: preşedintele de şedinţă. 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Acest proiect de 
hotărâre se referă la preşedintele de şdinţă din luna noiembrie. În ordine alfabetică urmează 
domnul consilier Guruianu Mădălin Doru, iar dacă el va lipsi, domnul consilier Kató Béla. Să 
votăm.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 244/2012. 
„Mulţumesc frumos. S-a adoptat proiectul de hotărâre.” 
 
 
 

 DIVERSE 
        
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „La punctul Diverse s-
a înscris doamna consilier Rodica Pârvan. (lb.r.):Vă rog frumos.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Mulţumesc. Îmi cer scuze, că la 
punctul 17, din greşeală, am apăsat. În loc să apăs primul din stânga, am apăsat primul din 
dreapta. Nu intenţionam să votez împotrivă, sub nicio formă, dar nu mai aveam ce face. Nu ştiu 
dacă se poate modifica. Ceea ce doream să spun este că, probabil, aşa cum ştiţi, săptămâna 
aceasta se desfăşoară o serie de manifestări care marchează împlinirea a 25 de ani de existenţă a 



Teatrului „Andrei Mureşanu”. Sunt afişe, în presă a apărut o serie de anunţuri. Problema pe care 
vreau să o ridic este aceea că domnul director care este fire de artist a înaintat, cu puţină 
întârziere, adevărat, două cereri – către Consiliul Judeţean şi Consiliul Local, în care cerea sprijin 
financiar pentru susţinerea acestor activităţi. Nu ştiu din ce motive nu a ajuns la Comisia 
Economică cererea înaintată de dânsul, cel puţin la Consiliul Local. Nu ştiu ce s-a întâmplat la 
Consiliul Judeţean. De aceea, rugămintea ar fi, dacă în acest cadru, sau în alt cadru, se poate 
aproba un sprijin financiar pentru Teatrul „Andrei Mureşanu”, având în vedere acest eveniment 
de anvergură, totuşi 25 de ani, sunt 25 de ani, este un eveniment marcant în viaţa teatrului. De 
aceea colegii, pe domnul primar, dacă...pe cei care, desigur, doresc să sprijine această instituţie, 
cu ocazia acestui eveniment, să dea curs acelei cereri, şi să sprijinim, dacă se poate, activitatea 
Teatrului „Andrei Mureşanu”, cu această ocazie. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.ro.): „Mulţumim frumos. 
(lb.m.): Alte intervenţii?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Eu consider că managerul teatrului 
ştia şi la începutul anului, când a solicitat bugetul pe anul 2012, că în acest an aniversează 25 de 
ani de existenţă, teatrul. Din câte îmi aduc eu aminte, nimeni nu a pus problema, la votarea 
bugetului, că ar trebui să...ca acel buget să prevadă o anumită sumă pentru aceste aniversări, cu 
care, în principiu, sunt de acord. Deci, având în vedere faptul că astăzi nu s-a discutat 
modificarea bugetului, nu s-a putut pune această problemă, deci noi putem da o anumită sumă 
pentru a plăti aceste cheltuieli generate de aceste aniversări, prin modificarea bugetului. Nu era 
pe ordinea de zi, deci retroactiv cu siguranţă nu se poate, însă nu avem cum să modificăm astăzi 
bugetul, pentru că nu era pe ordinea de zi modificarea bugetului. Ştiţi foarte bine că există încă o 
problemă, spun eu, de imagine, în ceea ce priveşte teatrul, datorită comportamentului unui actor. 
Deci, eu cred că nu e bine” să uităm foarte repede şi punem sub preş aceste probleme. Deci, este 
o problemă, asta ştie toată lumea. Totuşi, eu cred că nu este nicio problemă să-i acordăm o sumă 
pentru aceste aniversări, pentru că teatrul are 25 de ani. Însă mă întreb de ce nu s-a pus această 
problemă acum 2 luni, acum 6 luni, la începutul anului, când s-a votat bugetul instituţiei. Era 
corect ca la începutul anului să se solicite o sumă de 10.000 de lei, de 50.000 de lei, pentru 
organizarea acestor manifestaţii. În plus, încă o dată vă spun, pentru mine este destul de greu să 
particip la un eveniment, atâta timp cât, la acel eveniment participă persoane care au avut, în 
spaţiu public, declaraţii extrem de jignitoare. Vă mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna consilier 
Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Acuma, eu nu vreau să intru în polemică 
cu dumneavoastră, că deja facem un abonament din această polemică, la sfârşitul fiecărei 
şedinţe, dar problema este că, pentru comportamentul unei persoane nu sancţionăm o instituţie, 
clar acest lucru. Persoana, probabil îşi asumă comportamentul, sau există alte modalităţi de a 
sancţiona, cu altă ocazie, pe el personal, dacă consideraţi că a greşit. Nu ştiu exact despre ce este 
vorba, dar în sfârşit...totuşi, n-am înţeles din partea dumneavoastră, nu spuneţi un da sau un nu. 
Aţi răspuns politicianist, aşa, deci până la urmă, chiar cred că se va trece cu vederea, trece 
şedinţa şi nu se va întâmpla nimic. Deci, spuneţi domnul primar, un da sau un nu răspicat şi cu 
asta am încheiat şedinţa. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul primar, 
poftiţi vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r): „În primul rând, vreau să refuz, dacă 
a fost o acuzaţie, atunci vreau să refuz acuzaţia, că eu încerc să sancţionez o instituţie din cauza 
comportamentului unui actor. Deci, nu vreau să sancţionez o instituţie, cred că am dreptul să fiu 
prezent sau să nu fiu prezent la o manifestare unde participă, sau nu participă persoana 
respectivă. Cred că am acest drept, ca om simplu, dacă doriţi. Nu vreau să sancţionez o instituţie 



şi am spus foarte clar, că putem să punem pe ordinea de zi a unei următoare şedinţe a Consiliului 
Local, o modificare a bugetului şi putem discuta şi eventual aproba o anumită sumă, pentru acest 
lucru. Spun că nu a fost normal şi nu consider că este normal să discutăm în octombrie despre un 
lucru despre care puteam să discutăm în ianuarie, în februarie când am votat bugetul, sau poate 
în iulie, când...sau cred că am avut în acest an şapte ocazii când am modificat bugetul. Se putea 
pune pe ordinea de zi, de fiecare dată. Astăzi nu a fost pe ordinea de zi, modificarea bugetului 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Deci, încă o dată, nu sancţionăm o instituţie pentru un om. Cred 
că este o problemă de...hai să spunem poate nu cea mai bună gestionare, în ceea ce priveşte 
solicitarea din partea instituţiei respective, a unei sume pentru organizarea acestui eveniment, în 
rest, nu văd nicio problemă. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Mulţumesc frumos pentru prezenţa la şedinţă. Vă doresc 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 16 noiembrie 2012. 
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