
 

 

 

 
 
 

Nr. 67.417/2012 
PROCES – VERBAL  

 
 Încheiat azi, 27 decembrie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind Vargha Mihály – 
Béla. 
 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. 1587/20.12.2012. 
 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 KATÓ BÉLA (lb.m.): „Stimaţi colegi, vă rog să 
porniţi aparatele de votare. Sărut mâna, bună ziua. Salut cu respect pe toată lumea la ultima 
şedinţă ordinară din anul 2012. văd că aici s-a pregătit şi o surpriză, îi rog pe copiii de 
grădiniţă din Chilieni să poftească, să ne surprindă. 
Mulţumim foarte frumos doamnei educatoare şi copiilor de la grădiniţă. Mulţumim frumos. 
În spiritul iubirii, cred că şedinţa de azi va fi foarte productivă. Doamna viceprimar 
Sztakics Éva doreşte să ia cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salut cu drag fiecare 
membru al Consiliului, îi salut cu drag pe invitaţi şi pe reprezentanţii presei. Deoarece este 
ultima şedinţă, ultima şedinţă ordinară şi cred că şi extraordinară din acest an, am stabilit în 
Comisia Culturală să-i invităm pe acei elevi care în anul trecut au obţinut rezultate 
excelente la concursuri internaţionale, cât şi profesorii îndrumători care i-au pregătit pe 
aceştia, pentru a le arăta recunoştinţa noastră. Acesta a fost motivul pentru care i-am invitat 
pe cei nouă elevi şi pe cei 6 profesori îndrumători, şi dacă domnul preşedinte de şedinţă ne 
permite, am dori să ne exprimăm recunoştinţa înainte de a începe discutarea ordinii de zi. 
Dacă-mi permiteţi, eu voi da citire numelor, iar domnul primar va înmâna diplomele şi 
medaliile.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Iar noi să aplaudăm, atunci.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da. (lb.r.) De la Colegiul 
Mihai Viteazul, Ursică Ştefania are aur la Olimpiada Internaţională de Geografie. Felicitări 
pentru Ursică Ştefania, sperăm că este prezentă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Nu avem cui să-i înmânăm.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Profesor pregătitor a fost 
domnul profesor Răduţă Ion. Domnul profesor este prezent? Ne pare rău! A fost invitată 
toată lumea. Atunci, trecem mai departe. (lb.m.): Urmează Liceul Mikes Kelemen-György 
Evelin a obţinut locul al III-lea la Olimpiada Internaţională de limbă maternă „Apáczay 
Csere János”. Profesor pregătitor doamna Teglás Ilona. Felicitări! Din partea Colegiului 
Székely Mikó este prezent Boér Máté care a obţinut locul al II-lea la Olimpiada 
Internaţională de limbă maternă „Apáczay Csere János”. Profesor pregătitor i-a fost 
doamna Kőműves Noémi. Márton Simon Anna, de asemenea de la Colegiul Székely Mikó 
a obţinut locul al III-lea tot la Olimpiada Internaţională de limbă maternă „Apáczay Csere 



 

 

János”. Profesor pregătitor i-a fost tot doamna Kőműves Noémi. Colegiul Székely Mikó – 
Vald Beatrix a obţinut premiul I la Olimpiada Internaţională de limbă maternă „Apáczay 
Csere János”, iar doamna profesor Dobra Judit a pregătit-o. Kopacz Hanna, tot de la 
Colegiul Székely Mikó a obţinut menţiune la Olimpiada Internaţională de limba maghiară. 
Profesor pregătitor, doamna Pénzes Ágnes. Juhos Attila, Colegiul Székely Mikó, a obţinut 
locul I la Concursul Internaţional al Liceelor Europene cu predare în limba maghiară. 
Profesor pregătitor, domnul Biró Béla. Doi elevi ai domnului profesor vor primi, în scurt 
timp, recunoştinţa noastră. Tot de la Colegiul Székely Mikó – Simon Ádám a primit 
menţiune tot la Olimpiada deMatematică, iar profesor pregătitor i-a fost de asemenea, 
domnul Biró Béla. Tot un elev al domnului profesor Biró Béla de la Colegiul Székely 
Mikó, László Gábor, a obţinut menţiune la Olimpiada de Matematică.  
Eu cred că atât elevii, cât şi profesorii lor sunt mândria oraşului nostru. Le mulţumim 
pentru activitatea lor şi le dorim multe rezultate frumoase în continuare, atât elevilor, cât şi 
profesorilor pregătitori.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos şi îi 
felicităm, în numele Consiliului Local, pe elevi şi pe profesori, pentru frumoasele rezultate. 
Sperăm ca şi în anul 2013, ba chiar şi în următorii, vom putea arăta şi ne vom putea mândri 
cu  rezultate cel puţin la fel de frumoase.  
Dacă nu avem altele, înainte de a trece la Ordinea de zi, îi rog pe stimaţii colegi, pe domnul 
primar, dacă are cineva observaţii în legătură cu Ordinea de zi, sau are propuneri, să le 
spună acum. Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să mai propun un 
punct D1 la Diverse, dacă este posibil, Este vorba despre reabilitarea termică a unui bloc 
de pe strada Puskás Tivadar şi scutirea de la plata impozitului pe o perioadă de 7 ani a 
locatarilor. Despre acest lucru este vorba în acest punct D1.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D2 – 3 contracte de închiriere în Palatul Böer pentru deputaţii şi 
senatorii aleşi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Alte 
observaţii la Ordinea de zi? Nu sunt. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. O rog pe doamna viceprimar să prezinte punctul 1 de 
pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea burselor de 
excelenţă în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe” pe anul 2012. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul consilier Mădălin 
Guruianu a fost cel care, acum 3 ani, a iniţiat programul „Bursele Sfântu Gheorghe”. Şi în 
acest an am primit proiecte foarte frumoase, iar conform regulamentului putem alege, din 
păcate, doar 5 elevi. Pe aceştia îi vom premia acum. Cel mai mare punctaj, de 121,2 puncte 
l-a obţinut elevul Boér Máté de la Colegiul Székely Mikó, care se poate mândri cu media 
primilor 3 ani de liceu de 9,73. În clasa a X-a a obţinut locul I la Olimpiada Internaţională 
de limbă maternă „Apáczay Csere János”, iar în clasa a XI-a, a obţinut locul II. Se poate 
mândri cu locul I la nivel naţional. În afară de limba şi literatura maghiară mai este 
interesat şi de limba şi literatura engleză, având Certificatul Cambridge. Felicitările noastre 
lui Boér Máté! Márton Simon Anna, eleva Colegiului Székely Mikó, a obţinut un punctaj 
de 99,54 de puncte din partea Comisiei. Media celor 3 ani de liceu este de 9,15. A obţinut 



 

 

locul al III-lea la Olimpiada Internaţională de limbă maghiară „Apáczay Csere János”, iar 
la nivel naţional, locul al II-lea. Este membru în Echipa de Debate care a obţinut locul I la 
nivel naţional. La Concursul Kőrősi Csoma Sándor a obţinut locul I. În afară de aceste 
realizări, este redactor şef la revista elevilor, este membra corului şi mai colaborează şi cu 
Teatrul „Tamási Áron”. Acestea sunt doar câteva din bogata listă de activităţi a elevei 
Márton Simon Anna. Felicitări! Domnul primar îi va înmâna diploma şi premiul în bani. 
De la Liceul Mikes Kelemen, eleva Kelemen Fruzsina a obţinut 94,76 de puncte. Media ei 
este de 9,92. este membră a Ansamblului de Dansuri Folclorice „Százlábú”, care se află 
sub aripa Ansamblului „Háromszék”. A jucat şi în două piese de teatru, participă la diferite 
întâlniri corale, la concursuri de dansuri şi cântece folclorice. La Olimpiada Naţională de 
limba şi literatura maghiară a obţinut locul al III-lea, şi locul I. Este foarte bună şi la 
ortografie, luând premii şi la Concursul de Ortografie „Implom József”. Are rezultate 
foarte bune şi la Limba engleză. Felicitări! Din nou elev al Colegiului Székely Mikó, 
László Gábor a obţinut 84,31 de puncte şi are o medie a celor 3 ani de liceu de 9,77. Este 
participant al olimpiadelor internaţionale de matematică. La nivel naţional a obţinut 
menţiune. Se poate mândri cu locul I la nivel judeţean. Este foarte bun şi la fizică, obţinând 
diferite premii la concursurile judeţene. Felicitări! Domnul primar îi oferă diploma şi 
premiul în bani. (lb.ro.): De la Colegiul Naţional Mihai Viteazul, eleva Marinescu Maria 
Felicia are 80,42 de puncte. Ea a participat la faza naţională a Olimpiadei de Limba, 
comunicare şi literatura română. De două ori a obţinut premiul III la faza naţională a 
Olimpiadei de limba şi literatura română. Participă şi la programe de ecologizare, de 
exemplu „Let's Do It, Romania!”, şi este membră în echipa Debate. Felicitări pentru Maria 
Felicia!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi încă o 
dată, Felicitări, în numele Consiliului Local. Acum trebuie să facem un lucru de formă. 
Doamna secretar mi-a atras atenţia că îtâi ar fi trebuit să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre. Mă scuzaţi, eu am fost neatent. Rog Consiliul să voteze despre el, acum. 
Mulţumesc frumos. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Czegő 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 284/2012. 

„Mulţumesc. A fost adoptat în unanimitate. Nu trebuie să luăm premiile înapoi. 
Felicitări! Mulţumesc frumos. Domnul primar a cerut cuvântul.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să aduc la cunoştinţa 
tuturor, înainte de adoptarea celorlalte proiecte de hotărâre, că în urmă cu câteva zile au 
fost aleşi reprezentanţii satelor Chilieni şi Coşeni. La Chilieni au ales-o ca reprezentant al 
satului pe doamna Török Aranka, iar cei din Coşeni l-au împuternicit pe domnul Rápolti 
István, să reprezinte satul lor în Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Felicitări 
şi le dorim mult succes în activitatea lor. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. Să 
trecem înapoi la Ordinea de zi. Punctul următor îl prezintă domnul primar. Mă scuzaţi, 
doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Înainte 
de a începe discuţiile despre impozitele şi taxele pentru anul viitor, în cadrul şedinţelor de 
comisii s-a ridicat problema discutării, foarte pe scurt, a situaţiei actuale a plăţilor 
impozitelor şi taxelor. Deci, în Sfântu Gheorghe, în cazul persoanelor fizice, avem un 
procentaj de 86% de plăţi efectuate pe anul 2012. 85% impozit pe terenuri, şi 84% în cazul 
impozitelor pe autoturisme. La persoane juridice, procentajul este de 82% la impozit pe 



 

 

clădiri, 89% la terenuri şi 86% pentru auto. Procentajul ar fi multr mai mic dacă luăm în 
calcul şi acele firme care se află în lichidare sau faliment, dar evident, este o cu totul altă 
categorie. În cazul persoanelor juridice, dacă le putem la un loc, şi pe cele care se află în 
faliment, şi pe cele care funcţionează, atunci avem un procentaj de 67% la clădiri, la 
terenuri 86%, iar la maşini, 81%. Eu cred că aceste cifre arată, în cazul persoanelor fizice şi 
a persoanelor juridice care funcţionează, că în Sfântu Gheorghe locuiesc oameni cu simţul 
datoriei în ceea ce priveşte plata impozitelor şi taxelor, în proporţie de 89%, ca să spunem 
aşa.  
Revenind la impozitele şi taxele de anul viitor, aş dori să prezint punctele 2 şi 3 la un loc, 
dacă se poate, căci reglementează plata impozitelor şi taxelor pe anul viitor. În cazul 
persoanelor juridice, la clădiri, propunem o cotă de impozitare de 1,8%. în cazul clădirilor 
care nu au fost evaluate în ultimii 3 ani, propunem 20%, iar la cele care nu au fost 
reevaluate în ultimii 5 ani, propunem 40%. La acele unităţi turistice care nu funcţionează, 
la 1,5% am dori să propunem 10%, pe care o mai majorăm cu 20%. Prin aceasta am dori să 
reintegrăm în circuitul turistic acele clădiri care au fost construite în acest scop, iar dacă 
proprietarii nu doresc să pună în funcţiune, atunci să încerce prin vânzare, sau prin orice alt 
mijloc să le reintroducă în circuit. În cazul persoanelor fizice, am dori să majorăm 
impozitul pe clădiri şi terenuri, faţă de cel stabilit pentru anul 2012, cu 10%, iar la 
autoturisme rămân cele stabilite pe anul 2012. În schimb, la autovehiculele cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul va fi majorat. Ca să nu vorbim numai 
despre majorări, vor rămâne valabile şi câteva bonificaţii. Plătitorii de impozite care achită 
în luna ianuarie, integral pentru tot anul, vor beneficia de o reducere de 10%. Cei care 
achită în luna februarie, de 10%, iar în luna martie, de 5%. Pentru pensionarii care nu au 
datorii cumulate, şi care au pensia mai mică decât salariul minim pe economie rămâne 
bonificaţia de 50%. Conform legii, unele categorii de persoane cu dizabilităţi vor fi scutite 
de la plata impozitului. Noi propunem această bonificaţie şi pentru persoanele care sunt 
încadrate în gradul II de invaliditate. Şi în anul 2013 va fi valabil ajutorul Minimis, pe care 
putem să-l acordăm investitorilor care investesc minim 500.000 de euro. Totodată, rămâne 
valabilă scutirea de la plata impozitelor în cazul clădirilor care au fost reabilitate termic. 
Deci, acele persoane fizice care-şi izolează termic locuinţele, pot solicita scutirea de la 
plata impozitului pe o perioadă de 7 ani.  
În ceea ce priveşte taxele de la Centrul de recreere, de la bazin şi de la pârtiile de schi, aş 
dori să-l rog pe domnul viceprimar să vă prezinte, în câteva cuvinte, modificările propuse, 
căci am primit de la direcţiune, căci au fost foarte multe persoane care sunt interesate de 
sistemul de plată al unor abonamente la bazin, iar domnul viceprimar a lucrat la un tip de 
abonament. Totodată, începând cu data de 1 ianuarie, şi pe pârtiile de schi va funcţiona un 
nou sistem de abonamente, iar domnul viceprimar îl va prezenta şi pe acesta.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Poftiţi, domnule 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
a spus şi doamna viceprimar, cererea a fost foarte mare pentru introducerea unui sistem de 
abonamente. În ceea ce priveşte acest lucru, au fost mai multe încercări. Acum se pare că 
am reuşit să găsim acea soluţie care este acceptată şi de publicul larg şi este bună şi pentru 
noi. Principiul de bază luat în calcul pentru stabilirea preţului abonamentului a fost acela 
de a stimula oamenii în direcţia sportului, deci să-i motivăm să facă sport. În acelaşi timp, 
să nu creştem preţurile astfel ca cei care merg cu regularitate la bazin sau la schi, să le 
considere prea mari. Şi la pârtiile de schi, şi la bazin, preţurile se vor modifica începând cu 
data de 2 ianuarie. La o urcare, pe pârtia de schi, preţul rămâne de 3 lei, iar dacă se plăteşte 
un abonament de 30 de urcări, acesta va fi de 50 de lei. Dacă facem un calcul, vedem că 



 

 

preţul creşte cu câţiva bani, faţă de cel actual. În sfârşit, la cele două pârtii avem preţuri 
diferenţiate. La pârtia mai  mică preţul este mai scăzut, iar la pârtia mai lungă, evident, 
preţul este puţin mai mare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Observaţii, întrebări? Domnul Bálint József, poftiţi.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Este un 
lucru general ca echipele care au câştigat alegerile să-şi înceapă activitatea cu majorarea 
preţurilor şi a impozitelor. Pe undeva este şi normal, căci trebuie avut încredere că până la 
alegerile viitoare, votanţii vor uita aceste fapte care nu au efecte pozitive asupra lor, căci în 
ultimii 3 ani, de la data ultimei majorări a impozitelor, nu cred să se fi bucurat de o 
majorare semnificativă a veniturilor atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al 
întreprinzătorilor. Dar cred că o majorare de 10% în cazul persoanelor fizice este la limita 
acceptabilităţii, şi probabil că trebuie să o şi acceptăm, pentru a putea compensa cu alte 
surse de finanţare care sunt în curs de dispariţie, şi foarte probabil că cetăţenii nu o vor lua 
chiar în nume de rău. Dar, în cazul persoanelor juridice, acea majorare la impozitul pe 
clădiri de la 1,2% la 1,8%, deci o majorare de 50% nu se justifică nici cum în situaţia 
economică actuală. Sunt foarte puţine acele societăţi care, în ultimul timp, au avut rezultate 
pozitive. Acesta este motivul pentru care propun să se mai gândească Consiliul, ca acea 
majorare a impozitului pe clădiri la persoanele juridice să nu fie de 50%, ci doar de 20%. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Evident, cuvintele domnului Bálint conţin multe adevăruri, dar cred că dumnealui ne 
cunoaşte deja şi ştie că nu luăm decizii fără să avem o bază. Eu aş dori să spun că, în 
ultimii 4 ani noi am micşorat impozitele. În anul 2010 am scăzut impozitele pe clădiri şi 
terenuri pentru persoanele fizice, la fel şi în anul 2011, căci tot timpul am spus că nu dorim 
să dezvoltăm oraşul, Trei Scaune, Ţinutul Secuiesc prin scoaterea acestor bani din 
buzunarul oamenilor, ci am spus că aceşti bani trebuie să vină de la Guvern, de la Uniunea 
Europeană. Atunci când am fost în situaţia în care am putut atrage bani către oraşul nostru, 
fiind la guvernare, atunci ne-am permis să micşorăm impozitele. Eu sper să avem 
posibilitatea, şi în anii viitori, să micşorăm impozitele, căci în anul 2013 ne întoarcem, 
efectiv, la valorile din anul 2009. Deci, practic, în anii 2010, 2011 şi 2012 noi am micşorat 
impozitele, iar acum ne întoarcem la valorile din anul 2009. În ceea ce priveşte problema 
persoanelor juridice, la prima vedere poate părea ciudată decizia şi de speriat cota de 
majorare, dar premergătoare luării acestei decizii a fost o serie de consultări şi de calcule 
foarte precise. Din aceste calcule a reieşit că, prin faptul că păstrăm un nivel scăzut al 
impozitelor pe clădiri pentru persoanele juridice, le oferim facilităţi, în primul rând, 
marilor societăţi multinaţionale, deci le oferim facilităţi celor care nu sunt renumiţi că ar 
contribui, într-un fel sau altul, la dezvoltarea comunităţii sau a unei zone. Practic, vin aici, 
construiesc o benzinărie, o bancă sau un supermarket, veniturile le bagă în buzunar şi le 
duc în altă parte. Deci, nu contribuie la dezvoltarea comunităţii. Concorm calculelor 
noastre – şi domnul consilier Debreczeni sau domnul consilier Miklós va vorbi despre 
aceste cifre – o mare parte a impozitelor plătite de primele 100, sau primele 200 cele mai 
mari firme, într-una din cazuri aproape 2/3 din ele, iar în celălalt caz mai mult de jumătate 
sunt societăţi din afara oraşului, judeţului şi practic, prin această politică de impozitare, noi 
le-am oferit facilităţi lor. Tocmai de aceea, am gândit un sistem de impozitare, şi am ne-am 
consultat cu Asimcov, cu Camera de Comerţ şi Industrie şi cu reprezenţanţii marilor 
plătitori de impozite, că vom majora impozitele, iar prin asta vom lua celor de la Bucureşti 



 

 

acest plus, nu de la firmele locale. Iar pentru persoanele juridice locale le asigurăm 
posibilitatea la aplicarea pentru proiecte. Deci, în bugetul pentru anul viitor vom avea un 
fond pentru proiecte de 5 miliarde de lei, bani pentru care se pot depune proiecte 
asemănătoare celor din Programul Operativ Regional, pe diferite axe, proiecte care pot fi 
depuse de societăţile locale. Deci, practic, le oferim posibilitatea persoanelor juridice 
locale să reobţină acele sume de bani, sau chiar sume mai mari, pe care le plătesc, prin 
acest plus, la municipalitate. Practic, îi ajutăm pe cei locali, sau îi menţinem la acelaşi 
nivel, ori luăm de la cei care nu contribuie la dezvoltarea oraşului. Se mai ridică problema 
ca oare nu va influenţa negativ pe cei care doresc să vină să investească la noi în oraş, acei 
mari întreprinzători. Răspunsul este evident nu, căci avem acest ajutor minimis pe care am 
început deja să-l acordăm, şi dacă-mi amintesc bine, la o şedinţă anterioară am acordat 
unui întreprinzător această scutire la plata impozitului. Deci, cei care doresc să vină anul 
viitor la Sfântu Gheorghe, să construiască o fabrică, au posibilitatea să ia în calcul 
solicitarea ajutorului minimis, şi să plătească impozite pe clădiri mult mai mici. Practic, nu 
avem niciun motiv să strigăm acum că vine lupul, căci este un lucru bine-gândit, ne-am 
consultat cu întreprinzătorii şi eu consider că este o situaţie câştigătoare pentru toată lumea. 
Întreprinzătorilor le punem la dispoziţie un fond pentru proiecte. Plusurile pe care le putem 
încasa de la multinaţionale, putem să le alocăm pentru dezvoltarea oraşului, din care vor 
câştiga şi firmele locale, căci nu-i indiferent pe ce străzi circulă, nu-i indiferent cât de des 
trebuie dusă maşina la service, nu-i indiferent cât de des trebuie mers cu maşina la 
spălătorie, şi aşa mai departe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos, domnule 
preşedinte. Uniunea Democrată Maghiară susţine acest proiect, aşa cum a fost prezentat. 
Evident, decizia de a susţine acest proiect s-a născut pe baza unor argumente clare. Am luat 
în calcul datele, cifrele în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri a persoanelor juridice. Aş 
dori să fac cunoscute colegilor, mai multe date. În evidenţele municipalităţii avem 663 de 
societăţi care plătesc impozit, atenţie nu atâtea clădiri, ci atâtea persoane juridice. Iar aceste 
persoane, anual, ar trebui să plătească 5,5 milioane de lei impozit în casieria oraşului. Am 
verificat care sunt cele mai mari societăţi, iar din cele 663 de firme, 50 plătesc mai mult de 
jumătate din totalul impozitului pe clădiri pentru persoane juridice. Concret, suma de 2,9 
milioane de lei este plătită de 50 din aceste societăţi, deci 53% din suma totală. 50 de firme 
plătesc mai mult de jumătate din suma totală aferentă celor 663 de societăţi. Iar primele 
100 de firme achită 67%, adică 3,7 milioane de lei. Deci, primele 50 plătesc mai mult de 
jumătate, iar primele 100, mai mult de 2/3. Acum ne-am uitat cine sunt aceste persoane 
juridice mari care au datorii aşa de mari către municipalitate, la plata impozitului, şi dacă 
ne uităm la structura primelor 50, ajungem la concluzii foarte interesante. Din aceste 50 de 
societăţi, 9 din ele sunt firme locale, iar celelalte 41 nu sunt firme locale. Cine sunt aceşti 
mari? Le voi enumera: bănci, firme de asigurare, diferite firme prestatoare de servicii: 
lumină, poştă, gaz etc. Magazine multinaţionale, investitori care nu sunt locali, şi mă 
gândesc aici la fabrici, TTC şi alte asemenea, care deşi oferă locuri de muncă la Sfântu 
Gheorghe, nu sunt investiţii de interes local, diferitele benzinării şi instituţii publice. Deci, 
ajutăm aceşti investitori, atunci când oferim diferite bonificaţii la plata impozitelor locale. 
Concluzia finală este că, prin politica noastră de taxe şi impozite, efectele sunt evidente la 
societăţile nelocale, când vorbim despre impozitul pe clădiri a firmelor. Deci, când lor le 
stabilim o cotă de impozitare mică, atunci, în primul rând, îi susţinem pe cei care nu sunt 
locali. Mai repet o dată: atunci când am decis în cadrul fracţiunii că vom susţine acest 
proiect, am luat în calcul aceste argumente şi am eliminat orice fel de populism. 



 

 

Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Deoarece nu sunt alte 
observaţii şi propuneri, avem o propunere din partea domnului consilier Bálint József. Eu 
am încercat să fac calcule, şi ar trebui să fie 1,44 în loc de 1,8. deci, aceasta este 
propunerea ta concretă, Jóska? Vă rog să votăm în legătură cu propunerea domnului Bálint 
József. Deci, majorarea impozitului la persoanele fizice să fie de 1,44. vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 7 voturi pentru (Bálint Iosif, Guruianu Mădălin Doru, Mild Zoltán, 
Nemes Előd, Palela Rădiţa, Pârvan Rodica, Profiroiu Marilena), 12 voturi împotrivă şi 1 
abţinere (Czegő Zoltán). 
 „Deci, această propunere nu a trecut. Cred că putem trece la votarea întregului 
proiect de hotărâre, căci, din câte ştiu eu, alte oservaţii nu au mai fost. Vă rog să votăm 
despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Bálint Iosif, Guruianu Mădălin 
Doru, Palela Rădiţa, Profiroiu Marilena) şi 3 abţineri (Czegő Zoltán, Nemes Előd, Pârvan 
Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 285/2012. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul 
municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Să votăm şi în legătură cu 
acest proiect, căci doamna viceprimar l-a prezentat deja. Eventual, are cineva observaţii 
sau propuneri în legătură cu punctul 3 de pe Ordinea de zi? Cred că am discutat deja. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri (Bálint Iosif, Czegő Zoltán, Nemes 
Előd), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 286/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 

PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin 
HCL 108/2012, am rectificat bugetul societăţii de transport în comun S.C. Multi - Trans 
S.A., cu suma de 150.000 de lei, deci subvenţia acordată transportului urban de călători. 
Această sumă trebuie inclusă în buget. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă  KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii, intervenţii? Nu sunt. Pardon, poftiţi, domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier  DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Comisia Economică a avut 
o propunere formală. La art. 1, „Conform anexei din care face parte integrantă”, să se 
şteargă cuvântul „din”.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Este o problemă de formă, 
cred că nici nu trebuie să votăm. Să votăm despre proiectul de hotărâre de la punctul 4.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
287/2012. 

„Mulţumim frumos. A fost adoptat.” 
PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor 

de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane prestat de S.C. MULTI-
TRANS S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
prezentat acest proiect de hotărâre la solicitarea societăţii de transport în comun. O să-l rog 
pe domnul director Tittesz, care este prezent la şedinţă, să motiveze această solicitare pe 



 

 

care au înaintat-o Consiliului Local şi pe care am prezentat-o. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Domnule director, poftiţi, 
aveţi cuvântul.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Bună ziua 
tuturor. Cererea noastră este foarte simplă, pornind de la faptul că în ultimii 4 ani avem 
acelaşi sistem de preţuri la bilete şi abonamente, iar conform calculelor noastre, preţul 
carburanţilor, în această perioadă, a crescut cu 100%. Acesta este principalul motiv, 
deoarece cea mai mare parte a cheltuielilor nostre sunt cele cu combustibilul şi cheltuielile 
de personal. Totodată, trebuie să menţionez şi faptul că în această perioadă, deci în ultimii 
4 ani, calitatea  transportului în comun s-a îmbunătăţit semnificativ, la fel şi punctualitatea, 
căci am reuşit, împreună cu Consiliul Local să achiziţionăm autobuze noi, folosite, dar 
pentru noi sunt noi. De asemenea, am mai făcut şi diferite alte investiţii şi lucrări de 
modernizare. Cred că, un alt lucru interesant este acela că, acum 3 sau 4 ani, încasările 
proprii, deci din preţul biletelor şi al abonamentelor, şi valoarea subvenţiei erau aproape la 
fel. Acum, subvenţia acordată de către municipalitate este cu mult peste valoarea 
încasărilor proprii. Deci, dacă sunt întrebări, voi răspunde la ele cu plăcere, dar cred că este 
un argument destul de clar acela că preţul combustibilului s-a majorat cu 100%, iar această 
creştere va continua.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Aş dori să-l întreb pe domnul 
director ce plus va aduce societăţii majorarea preţului biletelor, şi drept consecinţă, cu cât 
va scădea subvenţia oferită de Consiliul Local, anual. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Eu m-aş bucura dacă nu ar scădea 
subvenţia.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Am fost siguri de asta, aşa 
ne-am gândit şi noi.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Trebuie ştiut că am propus o 
majorare cu 33% la preţul biletelor, iar la abonamente, 20%. încasările proprii, la ora 
actuală sunt în jur de 100.000 – 110.000 de lei pe lună, şi sperăm să se facă simţită o 
creştere cu aproximativ 20.000 de lei. Deci, la nivel anual, vorbim de 200.000 de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. Are 
cuvântul domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Fiind vorba iar 
despre o majorare a preţurilor, aici este vorva despre o abordare diferită a problemei. Dacă 
în cazul imobilelor, proprietarii nu pot lua în spate clădirile şi să le mute într-un loc unde 
trebuie să plătească impozit mai mic, aici riscul este destul de mare ca numărul călătorilor 
să scadă drastic, şi drept urmare, încasările să fie cu mult mai mici decât cele la care se 
aşteaptă societatea. Este cert ceea ce a spus domnul dorector, că preţul carburanţilor a 
crescut foarte mult, la fel, a crescut şi calitatea transportului, dar dacă luăm în calcul şi 
faptul că, dacă cineva doreşte să meargă din centru până la gară, trebuie să plătească un 
bilet de 2 lei, iar dacă sunt 3 persoane, preţul celor 3 bilete este de 6 lei. Dacă se urcă în 
taxi, din centru până la gară plăteşte 6 lei. Deci, dacă sunt 3 călători, preţul celor 3 bilete 
este acelaşi cu preţul pe care-l plătesc unui taximetrist. Această cântărire a situaţiei ar 
trebui să arate că o majorare mai mică a preţurilor ar putea aduce încasări mai mari 
societăţii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Am zâmbit, căci cred că 



 

 

nimeni nu ne poate acuza că facem lobby taximetriştilor, dar în final, şi taximetriştii sunt 
cetăţeni ai oraşului. Acum, dacă prin această majorare taximetriştii vor avea încasări mai 
mari, iar societatea va rămâne cel puţin la nivelul actual, şi atunci am câştigat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul director.” 
 Domnul director TITTESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Până la urmă, oamenii au câştigat, 
dacă o luăm aşa, căci timp de 4 ani nu au fost majorate preţurile. Este un factor important. 
Totodată ne-am uitat în alte oraşe cu dimensiuni asemănătoare oraşului nostru, să vedem ce 
preţuri practică la biletele pentru transportul în comun. Un alt lucru important şi de luat în 
calcul este acela că şi preţurile la taxi cresc în permanenţă. Deci, şi ei trebuie să cumpere 
combustibilul. Şi pentru a ne putea dezvolta şi în viitor, cred că este important să majorăm 
preţurile, chiar şi cu riscul de a avea încasări mai mici, lucru pe care, de altfel, l-am luat în 
calcul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Alte observaţii, intervenţii? 
Nu sunt, aşa că vă rog să votăm în legătură cu punctul 5 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri (Bálint Iosif, Palela Rădiţa, Pârvan 
Rodica) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 288/2012. 

„Mulţumesc. A fost adoptat.” 
 

 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea unor 
mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea 
din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz. Prezintă: 
Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Suma 
totală despre care discutăm este de 4.580.000 de lei, iar în anexă se găsesc toate mijloacele 
fixe în cauză. În total sunt 538 de articole. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. Aş dori 
să mai completez doar cu un singur lucru, căci cunosc tema: pentru investiţia care se va 
realiza în următorii 3 ani este necesar ca acele noi investiţii care se realizează, deci 
înlocuirea de conducte şi dezafectarea unor echipamente, duce la casarea şi valorificarea 
mijloacelor fixe aferente. Întrebări, observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
289/2012. 

PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”. Prezintă: Antal Árpád András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vorbind 
şi cu membrii Comisiei Economice, propunerea este ca acest contract să fie valabil şi în 
anul 2013, dar cuantumul sprijinului oferit de Consiliul Local să rămână la nivelul celui 
din anul 2012. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Există o singură propunere 
de modificare, cea propusă şi de Comisia Economică. A fost aprobată în unanimitate, şi 
anume, în locul sumei care apare în materiale... Poftim, László, spune.” 

Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Avizul Comisiei Economice 
este negativ, căci acest contract este prelungit până în anul 2016, deci propunerea noastră 
este ca acea contribuţie a Consiliului Local să rămână la nivelul celui de anul trecut, la 
13.000 de lei, şi să nu o majorăm la 16.500 de lei.” 



 

 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Deci, aceasta este 
modificarea.” 

Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Nu este modificare, ci este 
neacceptarea întregului document de modificare, căci...” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.r.): „Comisia nr 1 – menţinerea 
subvenţiei la nivelul anului 2012. şi altceva n-am. Aviz favorabil. (lb.m.): Poftiţi, domnul 
primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Pentru a putea achita în luna 
ianuarie, trebuie să adoptăm acest proiect de hotărâre, dar trebuie să modificăm astfel ca 
nivelul subvenţiei să rămână la cel din anul 2012. nu este o soluţie să revocăm proiectul de 
hotărâre, şi să-l scoatem de pe Ordinea de zi. Soluţia este să adoptăm proiectul, dar fără să 
se modifice nivelul subvenţiei din anul 2012.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Stimaţi colegi, şi în Comisia 
Economică am decis, şi mi-am spus părerea că este vorba despre faptul că da, vom adopta 
anexa proiectului cu acea menţiune ca în loc de 16.500 de lei, să fie suma de 12.375 de lei/ 
lună. Aceasta a fost suma, m-am uitat la contabilitate. Deci, subvenţia Consiliului Local a 
fost de 12.375 de lei/ lună. Despre aceasta vă rog să vă spuneţi părerile, şi să votăm. 

Se votează cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (Guruianu Mădălin Doru şi Profiroiu 
Marilena). 

„Mulţumesc frumos. Suma a fost aprobată. Vă rog să votăm despre întregul proiect 
de hotărâre.” 
 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Guruianu Mădălin Doru), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 290/2012. 
 „Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doamna Pârvan a greşit la votare, 
şi a votat pentru.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 568/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78. 
Prezintă: Antal Árpád András primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Prelungim contractul doamnei doctor Korda Elena, medic de familie, cu 5 ani, până la data 
de 25 decembrie 2017.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Observaţii, intervenţii? Vă 
rog să votăm despre punctul 8.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
291/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractului de locaţiune nr. 212/2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
persoană fizică autorizată Bálint Gyula. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Prelungim un contract de la Şugaş Băi, fiind vorba de un teren de 15 mp, tot pe o perioadă 
de 5 ani, valabilitatea contractului fiind până la data de 10 ianuarie 2018. Mulţumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Observaţii? Întrebări? Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează în unanimitate, cu 20 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
292/2012. 



 

 

 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea fără 
licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, 
reglementarea situaţiei juridice asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe 
terenuri alăturate, precum şi prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor 
suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre concesionarea unui teren de 5 mp, aflat pe strada Păiuş David nr 51. Preţul 
este cel cu care ne-am obişnuit, de 5 euro/mp/an.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil. Sunt întrebări sau observaţii? Deoarece nu 
sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate,HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
293/2012.  
 PUNCTUL XI 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.): „Adoptăm o nouă listă, o listă 
care cuprinde 63 de persoane, familii. Deoarece locuinţele ANL se golesc în permanenţă, şi 
lista precedentă am epuizat-o aproape în totalitate, este important să avem o listă nouă 
aprobată de consiliu. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect. Observaţii? Vă rog să votăm în 
legătură cu proiectul de la punctul 11 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
294/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
teren situat în Şugaş Băi. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre dezmembrarea unui teren de la Şugaş Băi, cu suprafaţa de 716 mp, în 4 
parcele. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici văd 
avizele comisiilor. Comisiile 1 şi 2 au avizat favorabil. Comisia de Urbanism solicită 
anexarea unui nou extras de carte funciară, mă scuzaţi, certificat de urbanism. Spune, 
Zoltán.” 

Domnul consilier MILD ZOLTÁN (lb.m.): „Comisia de Urbanism a rediscutat şi a 
fost o greşeală în prezentare, în formulare, a primit aviz favorabil de la Comisia Juridică şi 
cea de Urbanism, ”cu condiţia anexării unui nou certificat de urbanism. Deci, a existat o 
greşeală în prezentare, altfel,ambele comisii au acordat aviz favorabil.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mă scuzaţi, eu am văzut 
Comisia nr 5 ca cea de Urbanism, dar Comisia 5 este cea Juridică. Alte observaţii nefiind, 
vă rog să votăm despre punctul 12 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
295/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a 



 

 

Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV). Prezintă: Antal Árpád András primar. 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 

Modificăm Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului 
Judeţului Covasna (ADETCOV) în 4 puncte. Dintre acestea, cel mai important este că 
fiecare unitate administrativ teritorială va plăti cotizaţia în funcţie de rezultatele obţinute la 
ultimul recensământ, în ceea ce priveşte numărul populaţiei. Deci, cotizaţia este de 1 leu 
pentru fiecare locuitor. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Avizele 
Comisiilor 1 şi 5 sunt favorabile. Alte întrebări sau observaţii? Nu sunt. Vă rog să votăm 
despre acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
296/2012. 
 „Am adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scutirea 
proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Puskás Tivadar nr. 65, bl. 34, sc. A, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 
ani, în baza art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2011 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Cred că este prima scară 
de bloc din Sfântu Gheorghe, cea din strada Puskás Tivadar, care a reabilitat termic 
întreaga scară de bloc, din forţe proprii. Este vorba despre o scară de bloc cu 19 
apartamente, şi datorită faptului că legea permite, iar Consiliul Local a întărit acest lucru, 
aceşti locatari pot solicita scutirea de la plata impozitului pe o perioadă de 7 ani, cu 
începere de la 1 ianuarie 2013. Putem acorda această bonificaţie la 18 familii, din cele 19, 
deoarece una are datorii la bugetul local. Până nu-şi achită aceste datorii, nu poate 
beneficia de această scutire. Eu sunt de părere că trebuie susţinută o astfel de comunitate 
care, din forţe proprii, de exemplu, izolează termic întregul bloc. Propun să aprobăm 
scutirea de la plata impozitului pe o perioadă de 7 ani.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii, întrebări? Nefiind, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela Rădiţa 
şi Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 297/2012. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XIV 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 KATÓ BÉLA (lb.m.): „Am sărit peste acest punct 
de pe Ordinea de zi. Preşedinte de şedinţă în luna ianuarie va fi  Kelemen Szilárd Péter, iar 
dacă lipseşte, va fi doamna consilier Kondor Ágota. Să votăm şi despre acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (Kelemen Szilárd Péter, Zsigmond 
József),  HOTĂRÂREA NUMĂRUL 298/2012. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument 
istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Alegerile parlamentare au 
trecut, şi senatorii de deputaţii aleşi solicită birouri. Tocmai de aceea dorim să le asigurăm, 
în continuare, locuri pentru birouri în Palatul Boer. Până acum, domnul senator Albert 



 

 

Álmos şi domnul deputat Márton Árpád au avut contract, iar acum, oferim spaţii domnilor 
Klárik László, Markó Attila şi Márton Árpád. O informaţie importantă este aceea că 
UDMR va primi o suprafaţă mai mică, deci se vor micşora spaţiile pentru birouri, pentru ca 
şi domnul deputat  Markó Attila să aibă spaţiu acolo. Contractul este valabil pe perioada 
mandatului, deci se referă la următorii 4 ani.” 

Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vă rog 
să votăm în legătură cu punctul D2.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
299/2012. 
 „Am adoptat în unanimitate. Înainte de a încheia şedinţa, trebuie să atrag atenţia 
stimaţilor colegi, că avem o Hotărâre a Consiliului Local din 2011, cu nr 17, conform 
căreia acele persoane care sunt implicate în anumite proiecte de hotărâre participă la 
şedinţe de comisii, pot studia materialele prezentate în comisii, dar le este interzis să 
posteze în locuri publice sau să publice aceste materiale. Asta s-a întâmplat în cursul lunii 
decembrie, dacă ştiu bine, cu colegul nostru Mădălin Guruianu, şi-l rugăm, ca pe viitor să 
fie atent la aceste aspecte şi, dacă este posibil, să evite astfel de situaţii. Mulţumesc frumos. 
(lb.r.): Poftim, Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „E bine că mi-aţi spus 
acest lucru, ca să pot să vă răspund. Nu ştiu dacă e în regulă, sau dacă este permis sau nu, 
dar am participat la o comisie, m-am uitat în regulament exact în momentul în care am 
cerut de la secretariat înregistrarea. M-am uitat şi am observat că şedinţele şi de plen şi de 
comisii sunt publice şi în principiu, dacă nu se solicită expres de către...exact aşa spune 
legea, că dacă se solicită expres, că este un subiect care nu trebuie să ajungă public, atunci 
şi numai atunci nu ai voie să-l faci public. De ce vă spun asta, şi e bine că aţi ridicat 
subiectul, pentru că eu cred că e una din modalităţile cele mai bune de a transparentiza la 
maxim tot ceea ce se întâmplă şi se discută aici, inclusiv în comisii, mai ales în cazul unor 
dezbateri publice, aşa cum cred că ar trebui să fie anumite subiecte delicate, pe care nici eu 
nu am un punct de vedere clar, şi cred că nimeni dintre noi nu-l are.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.r.): „Corect, şi vă mulţumesc. 
Numai că, înainte de a intra în comisie, aveai dreptul să publici şi să discuţi pe larg, dar 
după ce a discutat comisia, atunci această problemă trebuia să fie numai în comisie 
discutată. Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci, în primul şi-n primul 
rând, stimate coleg, eu cred că n-a fost etic că ai publicat pe facebook materialul şedinţei 
de comisie, dar mai grav de etică este că, contravine alineatului 2 din articolul 30, din 
H.C.L. 17/2001, care sună aşa: „preşedintele poate încuviinţa ca Procesele – Verbale ale 
şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţă, cu 
excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele a căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile 
închise.” Noi am discutat în fracţiunea UDMR şi cu preşedintele Vargha Mihály, care a 
spus că toată lumea era foarte supărată pentru că tu nici măcar nu l-ai întrebat pe domnul 
preşedinte Vargha Mihály, care putea să încuviinţeze dreptul de a consulta, eventual, şi alte 
persoane, procesul – verbal al şedinţei Comisiei de Cultură. Da? Deci, era neetic şi 
nelegal.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.r.): „Mădălin, mai vrei să spui 
ceva?” 
 Domnul consilier  GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Eu nu văd decât un 
singur lucru: etic, sau neetic, trebuie să stabilim un lucru: în aceste şedinţe, şi de comisie şi 
de plen, dacă nu sunt cu uşile închise, cum a discutat doamna Sztakics, eu asta voi face şi 
în următorii trei ani şi jumătate. Mulţumesc, pentru că este legal.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.r.): „Vă rugăm să mai studiaţi 
puţin şi regulamentul de funcţionare şi atunci să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru. 
(lb.m.): Să navigăm în ape cum am început această şedinţă, sărbătoarea dragostei. Îl rog pe 
domnul primar să spună 2 vorbe.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Nu chemăm copiii înapoi, 
căci nu dorim să se creadă că am vrea să-i servim pe copii cu şampanie, dar colegii, 
doamnele şi domnii consilieri, reprezentanţii presei, cât şi ceilalţi invitaţi care mai sunt 
prezenţi în sală sunt invitaţi să ciocnim un pahar cu ocazia sfârşitului de an, să uităm tot 
ceea ce ne-a separat în ultimele săptămâni, luni, sau chiar minute sau ore, şi să ne gândim 
la anul care vine ca la un an în care vom putea lucra cu mult mai multe rezultate, cu mai 
mare succes şi într-o colaborare mult mai bună. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă KATÓ BÉLA (lb.m.): „Mulţumim frumos. Dorim 
tuturor un An Nou Fericit şi Sărbători Fericite!” 
 
 
 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 31 ianuarie 2013. 
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