
 

 
 
 

Nr. 45.573/2012  
 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 27 septembrie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind domnul consilier Kató 
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. 1123/20.09.2012. 
 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 CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Salut cu respect colegii 
consilieri. Îl salut pe domnul primar Antal Árpád-András, pe domnul viceprimar Tischler Ferenc, 
şi o salut pe doamna viceprimar Sztakics Éva. Declar şedinţa deschisă. Înainte de toate, vă rog să 
votăm Procesul – Verbal al şedinţei ordinare din data de 26 iulie.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska, Mild Zoltán, Zsigmond József). 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm Procesul – Verbal al şedinţei extraordinare din data 
de 14 august. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Kondor Ágota), 2 consilieri nu au votat 
lipsind de la vot (Mild Zoltán, Zsigmond József). 
 „Mulţumesc. Procesele – Verbale au fost adoptate. Trecem la punctele de pe Ordinea de 
zi. Dacă are cineva de adăugat ceva important, să se pregătească, să facă acele intervenţii. 
Doamna Pârvan Rodica, la Diverse. Am notat. Şi doamna Palela Rădiţa. Vă rog să votăm în 
legătură cu Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József). 
 „Mulţumesc. Trecem la primul punct de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu drag 
pe toată lumea. Rectificăm bugetul anului 2012 cu suma de 2.285.000 de lei. Din impozitul pe 
venit al persoanelor fizice am primit suma de 46.000 de lei, iar din sumele defalcate din TVA ni 
s-a redistribuit suma de 1.052.000 de lei. Totodată, în cazul sumelor redistribuite prin Consiliul 
Judeţean, am primit cote defalcate din impozitul pe venit al persoanelor fizice, 122.000 de lei, şi 
78.000 de lei cote defalcate din impozit pe venit. Cuantumul sumei pentru programul „Cornul şi 
laptele” a fost micşorat de către Guvern şi de Consiliul Judeţean cu 274.000 de lei. De la 
Ministerul Dezvoltării am primit suma de 1.140.000 de lei, pentru finanţarea proiectelor, iar de la 
Ministerul Sănătăţii, ni s-a alocat suma de 53.000 de lei, pentru cheltuielile de personal din 
cabinetele medicale şcolare.  
 



În ceea ce priveşte cheltuielile, rectificăm partea de cheltuieli materiale cu suma de 941.000 de 
lei. Sunt enumerate proiectele şi celelalte tipuri de investiţii. Alocăm suma de 100.000 de lei 
pentru funcţionarea Asociaţiei Sportive „Sepsi SIC”, şi 60.000 de lei pentru organizarea Târgului 
de Toamnă. Mai sunt şi alte două propuneri de modificare. Una din partea Comisiei Economice, 
iar cealaltă propunere este, de fapt, o regrupare. Deoarece, încă nu au fost predate documentaţiile 
pentru noua clădire a cinematografului, propunem să regrupăm suma de 45.000 de lei pentru 
plata piedestalului statuii Sfântului Gheorghe. Propunerea Comisiei Economice cred că o va face 
cunoscută domnul preşedinte. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru prezentare. 
Comisia Economică a propus o rectificare.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ(lb.m.): „Pentru reabilitarea Casei Bene 
propunem în plus suma de 50.000 de lei, sumă pe care o luăm de la programul de izolaţii 
termice.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Să votăm despre propunerea 
domnului primar.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József). 
 „Acum, să votăm în legătură cu propunerea de modificare a Comisiei Economice.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József). 
 „Tot 18 voturi pentru. Mulţumesc. Vă rog să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 197/2012. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Rectificăm 
bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară cu suma totală de 525.000 de lei. 1.727.000 de lei se 
alocă pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, 197.300 de lei 
pentru plata indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu dizabilităţi, 55.000 de lei pentru ajutoare 
de urgenţă, şi 47.000 de lei conform O.U.G. nr 19/2012, cât şi suma de 53.000 de lei pentru plata 
personalului din cabinetele medicale din instituţiile de învăţământ. Aici aş dori să fac o precizare, 
deoarece, cu siguranţă aţi văzut şi auzit în ultimul timp că în multe locuri, consiliile locale nu au 
făcut plata salariilor şi indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap şi pentru asistenţii 
personali ai acestora. Plata acestora este obligaţia Guvernului, iar Guvernul nu a virat aceste 
sume consiliilor locale. Noi am considerat că nu putem să lăsăm aceste persoane fără salarii, 
motiv pentru care am achitat noi aceste sume, în locul Guvernului, iar acum, când au sosit aceşti 
bani de la Guvern, practic, aceste sume ajung la locul lor. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile Economic, Juridic şi Social au acordat aviz favorabil. Are cineva observaţii? Rog 
colegii să votăm despre punctul 2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 198/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat cu 18 voturi.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Casei de Cultură Municipale pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Rectificăm 
bugetul Casei de Cultură Municipale „Kónya Ádám”, în felul următor:  cu 67.000 de lei 
încasările, din care 50.000 sunt încasări, iar 17.000 de lei sunt donaţii.  Cheltuielile de personal 



sunt micşorate cu 117.900 de lei, iar cheltuielile materiale sunt majorate cu 184.900 de lei. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Acest proiect a primit aviz 
favorabil de la Comisia Culturală, cea Juridică şi cea Economică. Să votăm în legătură cu acest 
proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 199/2012. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi 
cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 
pe anul 2012. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Putem să 
vorbim despre rectificarea cheltuielilor şi veniturilor din activităţi extrabugetare în cazul a 3 
instituţii de învăţământ. În cazul Şcolii Generale „Nicolae Colan”- suma de 23.500 de lei, în 
cazul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”- 2.200 de lei şi la Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ „Berde Áron”- 7.500 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Comisiile Juridic, Economic 
şi Cultural au avizat favorabil. Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Mild Zoltán, 
Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 200/2012. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării din 
bugetul local către Asociaţia “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 
2012. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Adunarea 
Generală a Asociaţiei a aprobat această modificare, şi am propune suma de 135.000 de lei pentru 
cotizaţia municipiului. Motivul este că la începutul anului am avut un audit al Curţii de Conturi 
şi a obligat ca anumite încasări ale ECO Sepsi, Asociaţia să le plătească la bugetul local. Când s-
a făcut planul bugetului Asociaţiei, în cadrul Adunării Generale, aceste încasări le-a trecut la 
bugetul propriu. La indicaţiile Curţii de Conturi, aceste sume au trebuit plătite la bugetul local, 
practic, cu această sumă de 35.000 de lei, dăm înapoi Asociaţiei Eco Sepsi o parte din acei bani. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Comisia 
Juridică are anumite obiecţii. Comisia Economică a avizat favorabil. Vă rog să prezentaţi 
rezervele Comisiei Juridice.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Nu avem rezerve, avem doar o 
recomandare, ca ceilalţi asociaţi din cadrul ECO Sepsi, la rândul lor, proporţional, să-şi majoreze 
cotizaţia. Noi, chiar în timpul şedinţei am luat legătura cu domnul Tóth, dar era un pic târziu. 
Deci, proporţional, ca să nu dăm naştere la suspiciuni chiar din partea Curţii de Conturi, care ne-
a indicat o sursă de venit şi noi am returnat Asociaţiei, o parte din sumă. Am înţeles că sunt 
cotizaţii mici şi bani puţini la ceilalţi asociaţi, dar dacă au cotizaţia de 100 de lei, proporţional să 
fie 135 de lei, de acum încolo. Deci, nu cu aceeaşi sumă să participe, ci în proporţia în care 
Consiliul Local şi-a majorat cotizaţia. Atât este recomandarea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dau 
cuvântul domnului primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Da. Evident, are o logică 
propunerea dumneavoastră, dar aici vorbim despre o asociaţie intercomunitară, nu despre o 
societate pe acţiuni. Deci, practic, nu a existat nici până acum proporţionalitate între cuantumul 
plătit de către comune şi cuantumul pe care l-a plătit Primăria. Cuantumul de la comune era de 



100 de lei, indiferent dacă vorbim de o comună care are 1000 de locuitori sau 5000 de locuitori, 
în timp ce noi am plătit 100.000 de lei. În acelaşi timp, acele venituri care erau la asociaţie şi 
care, conform deciziei Curţii de Conturi, au trebuit transferate către bugetul local, au venit doar 
la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Deci, nu ar fi corect şi echitabil faţă de colegii, 
partenerii noştri din aceste unităţi administrative, să le mărim cotizaţia pentru un act juridic, dacă 
doriţi, sau o tranzacţie, pentru o tranzacţie cu care nu am fost de acord. Deci, nu am fost de acord 
cu punctul de vedere al Curţii de Conturi, nu ne-am judecat cu Curtea de Conturi, pentru că am 
ştiut că putem rezolva această problemă foarte simplu şi am spus că nu are rost să ne judecăm cu 
cei de la Curtea de Conturi. Nu am fost de acord, am şi scris în observaţiile noastre, că nu ne 
însuşim punctul de vedere al Curţii de Conturi. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vă rog să 
votaţi în legătură cu propunerea de modificare, în legătură cu recomandarea.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Aczél Kata, Kondor Ágota, Sztakics 
Éva Judit, Tischler Ferenc) şi 1 abţinere (Vajna László), 1 consilier nu a votat lipsind de la vot 
(Zsigmond József). 
 „Dau cuvântul domnului primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, eu cred că nu a fost formulat, 
eu cred că nici din punct de vedere juridic, într-o hotărâre a Consiliului Local nu putem formula 
o recomandare.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Deci, suntem parteneri în această 
asociaţie şi modul de participare al Municipiului Sfântu Gheorghe în acea asociaţie se hotăreşte 
de către Consiliul Local. E adevărat că apare o majorare a cotizaţiei, ca efect a unei iniţiative 
unilaterale a Municipiului Sfântu Gheorghe. Dar, în acelaşi timp, faţă de ceea ce aţi spus 
dumneavoastră, prin actul constitutiv sunt nişte reguli prin care cei „n” asociaţi au stabilit modul 
cum se plăteşte cotizaţia şi ce obligaţii are fiecare membru în parte. Eu cred că nu-i un efort prea 
mare din partea celorlalţi parteneri şi e un act de prudenţă din partea consiliului, să-i îndemne şi 
pe ceilalţi să majoreze de la 100.000, la 135.000 de lei. Adică, e o manieră prin care Curtea de 
Conturi n-ar mai putea să spună: „păi, aţi încasat redevenţa şi aţi returnat-o asociaţiei.” Eu aşa 
mă gândesc. Adică, se aplică regula prevăzută de Ordonanţa 26, intrăm într-un alt domeniu de 
reglementare şi cred că e prudent. E doar o recomandare, nu insist.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul primar, 
vă rog.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Deci, încă o dată doresc să revin la 
ceea ce am spus. Deci, noi nu putem să ne ascundem. Această decizie nu este de a fenta, dacă 
vreţi. Nici cu cărţile pe faţă, noi practic nu avem absolut nicio problemă, nu dorim să fentăm 
ceva aici, ci foarte direct, practic ne exprimăm dezacordul faţă de această decizie şi vreau să 
subliniez faptul că sunt foarte multe asociaţii de dezvoltare intercomunitară în care localităţile 
participă proporţional cu numărul, ca şi cotizaţie, proporţional cu numărul locuitorilor. Dar în 
acest caz, nu despre asta e vorba. Deci, practic, nu văd că ar fi echitabil sau prudent din partea 
noastră, să solicităm partenerilor să fie 100 de lei, pentru că nici acum nu a existat această 
echivalenţă, dacă doriţi, sau această reprezentare conform numărului populaţiei, pentru că 
plăteşte la fel o comună de 1.000 de locuitori, cu una de 5.000 de locuitori. Şi juridic, nu cred că 
putem recomanda vreo hotărâre a Consiliului Local. Deci, putem lua act de această recomandare, 
dar textual nu putem trece în H.C.L.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dau 
cuvântul domnului consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori să întreb 
dacă există, textual, o propunere de modificare? Căci nici supusă la vot nu trebuie o propunere. 
Deci, dacă există propunere de modificare, atunci să o formulăm pe aceea şi să votăm în legătură 



cu ea. Dacă nu există, atunci să votăm despre proiectul de hotărâre prezentat. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos domnului 
Miklós Zoltán. Are cineva? Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre prezentat.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pârvan Rodica) şi 4 abţineri (Bálint Iosif, 
Guruianu Mădălin-Doru, Palela Rădiţa, Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
201/2012. 
 „Am adoptat şi punctul 5 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind iniţierea cesiunii 
acţiunilor deţinute de către Consiliul Local al Municipiului la S.C. Transylvanian Trousers 
Company S.A. Prezintă : Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Consiliul 
Local a avut o parte de 3% din TTC S.A. Această asociere, în ultimii ani, nu a produs aproape 
niciun venit   Consiliului Local. Acţionarul majoritar al companiei a depus o adresă Consiliului 
Local, prin care doreşte să preia acţiunile Consiliului Local al Municipiului, prezentând Comisiei 
Economice şi o sumă. Noi am solicitat o evaluare, am evaluat bunurile companiei şi în Comisia 
Economică am ajuns la suma de 100.000 de euro, sumă ce reprezintă acel procentaj de 3%. 
Această sumă trebuie achitată municipalităţii, de către companie, până la data de 15 octombrie, şi 
aş dori să propun la articolul 5, ca domnul Debreczeni László, preşedintele Comisiei Economice, 
să fie reprezentantul Consiliului Local, la semnarea contractului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului primar 
pentru prezentare. Comisia Economică are o propunere. Domnul consilier Bálint József doreşte 
să intervină.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m): „Mulţumesc pentru cuvânt. Eu nu am obiecţii 
în ceea ce priveşte termenul, ci în legătură cu tranzacţia. Dacă ne uităm că Sfântu Gheorghe 
doreşte să vândă partea lui din această companie, chiar dacă ar fi un preţ favorabil, calculând că 
ar putea să valoreze şi mai mult, ar valora mai mult în momentul în care vânzătorul se află în 
dificultate, şi ar dori să cumpere imediat, acest drept de proprietate. Pe vremuri, Consiliul Local 
a intrat în această societate, participând cu acel teren care, la preţul de azi al pieţei valorează în 
jur de 300.000 de euro. Şi ar valora atât dacă terenul ar fi liber. La acea vreme, nu a fost o 
condiţie ca terenul să rămână aportul, şi în cazul unei posibile reorganizări sau mutări a fabricii, 
terenul să reintre în patrimoniul oraşului, dar trebuie ştiut faptul că Sfântu Gheorghe nu mai este 
proprietarul acelui teren, acesta fiind şi motivul pentru care nu putem să luăm în considerare că 
terenul valorează 300.000 de euro, căci are doar 3% din acţiunile companiei. Motivul pentru care 
nu pot să sprijin, nu este legat neapărat de sumă, ci gândirea mea economică, luând în calcul şi 
interesul oraşului, aş dori să dovedească o independenţă cât mai mare. Pentru acest lucru, trebuie 
să crească încasările, şi să scădem dependenţa de fondurile guvernamentale. Într-o societate în 
care, până acum nu prea a avut de câştigat, dar e posibil să aibă pe viitor? Poate aduce mai multe 
venituri, în momentul în care acţionarii majoritari vor pregăti compania spre vânzare. Vânzarea 
acţiunilor acum, o consider ca o sursă de venituri de moment, dar nu poate fi considerată ca o 
sursă de venituri pe termen lung. Deoarece, la acest punct, consideraţiile mele economice sunt în 
contradictoriu cu cele ale conducerii oraşului, nu pot să susţin acest proiect de hotărâre. 
Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Domnul primar 
doreşte să mai intervină, apoi urmează domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS  (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Da, aş dori să 
abordez această temă aşa cum am sps şi la prezentarea proiectului de hotărâre, şi anume, că noi 
am fost căutaţi de companie, şi nu municipalitatea s-a adresat firmei să cesioneze acel 3% din 
acţiuni, deci ei ne-au căutat. Noi nu ne-am ocupat cu acest lucru, nu am vrut să vindem cei 3%, 



dar trebuie să vedem clar şi faptul că prin acest procentaj, noi nu am avut niciun fel de putere de 
decizie în treburile companiei. Deci, practic, aşa cum în ultimii peste zece ani, conducerea 
companiei a putut, dacă vă place, să facă regrupări, şi prin asta nu vreau să acuz firma, dar au 
avut posibilitatea, ca veniturile să fie regrupate în alte firme, şi practic, procentul nostru de 3% să 
nu însemne nimic, să nu producă nicio sumă în bugetul oraşului, acest lucru poate să se întâmple 
şi în anii următori. Eu cred că este o sumă corectă. Şi în sensul evaluării, am curajul să spun că 
este o sumă corectă şi eu consider că dacă municipalitatea o vede ca pe o intreprindere, atunci 
trebuie să recunoaştem şi faptul că această întreprindere, în ultimii ani, a ajutat mai multe sute de 
persoane, familii din Sfântu Gheorghe, prin faptul că le-a asigurat locuri de muncă. Trebuie să 
mai recunoaştem şi faptul că în ultimii peste zece ani, practic, au fost încasările de bază la 
Consiliul Local, din impozitul pe clădiri şi din impozitul pe venituri, lucru ce nu este influenţat 
de faptul că rămânem sau nu acţionari la această societate. Şi eu sunt de acord cu domnul 
consilier, că nu ar trebui să depindem de banii de la Guvern, ci din încasările proprii, dar cred că 
suntem în situaţia în care ne-am dori să vină bani şi de la Guvern, şi să avem şi încasări locale 
mari. Atunci putem să lucrăm cu cele mai bune rezultate şi la acest punct de vedere nu există 
contradicţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului primar 
pentru lămuriri. Domnul consilier Debreczeni László, poftiţi.” 
 Domnul consilier  DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Aş dori să mai adaug faptul că, în 
anul 1995, când municipalitatea a devenit acţionar la această societate, a avut 35% din acţiuni. 
Compania şi-a crescut în permanenţă capitalul social, iar la acest lucru Consiliul Local nu a 
contribuit, aşa a scăzut procentajul la 3%. Dacă luăm valoarea terenului de 300.000 de euro, ar 
trebui să împărţim la 10, ceea ce înseamnă 30.000 de euro. Deci, preţul de vânzare de 100.000 de 
euro este un preţ bun. Şi dumneavoastră aţi participat la negocieri, când a fost aici acţionarul 
majoritar, şi asul din mâneca lui cu care a putut negocia a fost că poate trece activitatea din 
această firmă, pe o altă firmă, şi să falimenteze această firmă, iar noi rămânem cu nimic. Deci, şi 
dumneavoastră aţi fost aici, şi ştiaţi lucrul acesta. Atât aş fi dorit să spun. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Mai are cineva, 
ceva de adăugat? Doamna consilier Profiroiu Marilena.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Comisia Juridică recomandă la 
proiectul de contract eliminarea sintagmelor cesionar, cedent şi cesiune de acţiuni, pentru că este 
un contract de vânzare – cumpărare de acţiuni. Altfel, a primit avizul Comisiei Juridice. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Eu aş dori doar o scurtă completare la 
cele spuse de domnul consilier Bálint. Pe viitor am primi tot atâtea dividende de la această 
societate, ca şi până acum, mai exact zero. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Domnul Bálint 
József,  vă rog.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru ocazie. Argumentele 
aduse de colegi în favoarea hotărârii, sunt corecte. În schimb, eu aş dori să atrag atenţia asupra 
următorului aspect: ştiţi bine, când era vorba despre terenul aflat sub Hotelul Bodoc, proprietarul 
unui mic teren ce pretenţii avea, şi ce sume ar fi putut primi pentru acel teren. Dacă această 
societate va continua să funcţioneze şi indicatorii economici pe anii precedenţi sunt destul de 
buni, atunci dividendele pe care poate spera municipalitatea să le primească ar fi mult mai 
semnificative decât cele de până acum. Totodată, dacă ar vinde, probabil că ar putea să vândă 
dacă ar fi proprietar în proporţie de 100%, caz în care s-ar putea obţine o valoare mai mare. 
Aceasta este părerea mea, şi o susţin şi azi. Mulţumesc.” 



 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Supun la vot 
propunerea doamnei consilier Profiroiu.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Czegő Zoltán). 
 „Acum să votăm în legătură cu termenul de plată, termenul de 15 octombrie. Cine este de 
acord?” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Supun la vot secret mandatarea domnului Debreczeni László, ca reprezentant al 
Consiliului Local pentru semnarea contractului.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulţumesc. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Bálint Josif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 202/2012. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2012. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „La ora 13 şi 38 de minute a sosit 
prin fax aprobarea autorităţii de specialitate, motiv pentru care nu există o decizie a Comisiei de 
Specialitate în ceea ce priveşte acest proiect de hotărâre şi din această cauză nici nu am putea 
include pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Întrebarea mea este dacă să ţinem două minute 
de pauză, ca să aibă timp comisia să ia decizie şi după aceea să o includem regulamentar pe 
ordinea de zi, sau să îl revocăm de pe ordinea de zi? Evident, eu înclin pentru prima variantă. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votăm dacă suntem 
de acord să ţinem o pauză de două minute.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Josif). 
 „Să ţinem pauza.” 
 „Are cineva ceva de adăugat? Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cea mai 
importantă modificare este aceea de  înfiinţare a unui nou birou, în legătură cu renovarea Casei 
Bene, cu denumirea de Expoziţie Vânătorească, unde vor lucra şase persoane. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cineva observaţii? Vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bálint Josif), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 203/2012. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului 
de administrare asupra imobilului situat pe str. Ţigaretei nr. 75, în favoarea unor instituţii publice 
din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum se 
ştie, pe strada Ţigaretei nr. 75, Consiliul Local a reabilitat două imobile vechi, şi în cadrul 
programului „Vino acasă!” s-a născut decizia să dăm dreptul de administrare a acestor imobile la 
diferite instituţii. În primul rând, am primit răspunsuri de la instituţii culturale şi de învăţământ şi 
conform anexei următoare s-a născut următoarea propunere:  
  
Ansamblul de Dansuri Trei Scaune 3 garsoniere/1 apartament 3 camere 
Teatrul Andrei Mureşan 1 garsonieră 
Teatrul Tamási Áron  3 garsoniere/1 apartament 3 camere 
Teatrul de Mişcare Studio M 2 garsoniere 



Trupa de Păpuşi 1 garsonieră 
Biblioteca Judeţeană Bod Péter 1 garsonieră 
Muzeul Naţional Secuiesc 2 garsoniere/1 apartament 3 camere 
Liceul Teoretic Székely Mikó 2 garsoniere 
Liceul Teoretic Reformat 1 garsonieră 
Liceul Teoretic Mikes Kelemen 1 garsonieră 
Poliţia Locală 1 apartament 3 camere 
Grup Şcolar Ec. Berde Áron  1 garsonieră 
Liceul de Artă Plugor Sándor 2 garsoniere 
Grădiniţa Benedek Elek 1 garsonieră 
Grădiniţa Csipike 1 garsonieră 
Grup Şcolar Puskas Tivadar 2 garsonieră 

 Deci, în total sunt douăzeci şi patru garsoniere şi patru apartamente cu trei camere,  decidem 
despre împărţirea acestora.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos domnule 
primar. Poftiţi!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „În primă instanţă, dreptul de 
administrare este pe trei ani. Ideea este să stabilim perioada, astfel încât, în timpul acestui 
mandat, să o putem reevalua, iar în baza experienţei de trei ani, putem să face orice modificare, 
după trei ani putem să stabilim şi o perioadă mai lungă, iar dreptul de administrare pentru aceste 
apartamente l-am putea prelungi şi pe cinci – zece ani. Multumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): Comisia Socială ar dori să 
facă anumite precizări în legătură cu preţul chiriei. Doamna consilier Aczél Kata.” 
 Doamna consilier ACZÉL KATA (lb.m.): „Aş dori să spun că se retrage propunerea de 
modificare din partea Comisiei Sociale, deoarece ulterior s-a aflat că preţul a fost calculat deja de 
colegi şi considerăm că putem să stabilim preţul corect  al chiriei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Domnul 
consilier Nemes Előd.” 
 Domnul consilier  NEMES ELŐD (lb.m.): „Când s-a citit lista şi mă uitam şi eu aici, 
atunci am văzut că Şcoala Nicolae Colan şi Néri Szent Fülöp nu mai sunt pe listă şi apare Poliţia 
Locală. Asta înseamnă că lista s-a modificat? Eu am în faţă o altă listă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „În proiectul de hotărâre, probabil 
că a apărut lista cu cererile, căci, evident, au fost cerute mai multe locuinţe decât există. Aici aş 
dori să subliniez, că şi colega Aczél a menţionat, chiria. Consiliul Local nu va cere chirie de la 
aceste instituţii, pentru aceste locuinţe. Conform legii, instituţiile pot stabili o chirie, dacă ştiu 
bine în cazul garsonierelor, maxim treizeci şi ceva de lei, iar în cazul apartamentelor cu trei 
camere, maxim nouăzeci şi ceva de lei. Dar municipalitatea nu cere, deci predă dreptul de 
administrare cu titlu gratuit. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Vă rog să 
prezentaţi părerea, propunerea de modificare a Comisiei Juridice.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Comisia Juridică a avizat 
proiectul de hotărâre. Recomandă indicarea temeiului juridic corect, respectiv din proiectul de 
hotărâre, articolul 14 şi 16 din Legea 213/1998 va fi înlocuit ca temei juridic corect de articol 
866 din Codul Civil, 867 şi următoarele din Codul Civil care în prezent reglementează dreptul 
real de  administrare propriu proprietăţii publice. De asemenea a fost  o discuţie în comisie, dacă 
dreptul de administrare are un caracter convenţional sau e un act de autoritate după Codul Civil. 
Cred că e un act..., se poate constitui numai prin actul de autoritate al Consiliului Local, şi atunci, 
la Punctul 6.1 din proiectul de contract propunem ca încetarea contractului să se facă numai prin 



Hotărârea Consiliului Local fără a fi consultaţi cei care administrează, fără a fi necesar să-şi 
exprime voinţa, pentru că aşa este legea. Atât. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Rog 
colegii consilieri să votăm în legătură cu această modificare a Punctului 6.1, aşa cum a prezentat 
preşedintele Comisiei Juridice. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Czegő Zoltán). 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): Vă rog să votăm în legătură cu 
modul de împărţire, aşa cum a citit domnul primar.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm în legătură cu perioada de trei ani.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 204/2012. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în 
participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Adrenalin” Sportegyesület. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Nu aş dori să intru în amănunte, 
căci am mai discutat despre acest proiect de hotărâre. Cred că în principiu toată lumea a fost de 
acord, dar au existat anumite observaţii juridice. Din câte am înţeles, între timp, doamna secretar 
a putut să cadă de comun acord cu Comisia Juridică şi au corectat proiectul de hotărâre. Aş avea 
o observaţie. La articolul 15, punctul „e”, dacă ţin bine minte, era stabilit ca până la  sfârşitul 
anului asociaţia să termine lucrările de reabilitare şi modernizare, dar ţinând cont de faptul că am 
întârziat cu această hotărâre aş propune să prelungim acest termen, deci să fie sfârşitul lunii iunie 
2013. Dacă se vor termina lucrările mai repede, evident că asta nu este o problemă. Totodată, 
trebuie să numim trei persoane în conducerea asociaţiei. Din partea fracţiunii U.D.M.R, aş dori 
să-i propun pe domnii consilieri Zsigmond József şi Kelemen Szilárd Péter. Aştept încă o 
propunere. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
consilier  Zsigmond.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „În Comisia de Tineret am vorbit ca a 
treia persoană să fie domnul consilier Nemes Előd.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Vă rog să votăm 
în legătură cu propunerea de modificare a articolului 15, punctul „e”, aşa cum a menţionat 
doamna viceprimar.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Acum să votăm prin vot secret în legătură cu numirea domnului consilier 
Zsigmond.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „În legătură cu domnul consilier Kelemen Szilárd.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Acum, să votăm în legătură cu numirea domnului consilier Nemes Előd.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Iar acum să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 205/2012. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea 
Contractului de asociere nr. 1.363/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe şi S.C. Import Export Lengyel S.R.L. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar. 



 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS  (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 2004, 
Consiliul Local a închiriat lacul de la gară societăţii comerciale Import Export Lengyel S.R.L. 
De fapt, insula este proprietate privată şi ar dori să dea acest drept unei alte societăţi. Am discutat 
de mai multe ori despre această problemă, în cadrul Comisiei Economice şi am luat decizia ca 
munmicipalitatea să fie de acord. Mai sunt câteva modificări şi propuneri. Preşedintele Comisiei 
Economice, domnul consilier Debreczeni László va prezenta şi celelalte propuneri pe care le-a 
formulat comisia. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
consilier Debreczeni.” 
 Domnul consilier  DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Suntem la punctul 10. S.C. 
Import Export Lengyel S.R.L. Doreşte să cesioneze contractul firmei Lasko & Union Beverages. 
După o citire ulterioară am observat noi, membrii comisiei, că ceea ce ne-am înţeles cu 
reprezentantul societăţii, aici aş dori să spun în paranteză că, în ultimii 8 ani am primit de la S.C. 
Import Export Lengyel S.R.L. aproximativ 5.000 de lei, în urma asocierii. Am fost de acord cu 
această predare, dacă firma nouă va garanta o profitabilitate de minim 48.000 de lei pe an, 
asociaţiei. Deci, aceasta ar fi propunerea noastră. Aş dori să citesc şi în limba română: „La 
Cap.13, Articolul 26, se introduce o nouă literă, litera „f” care va avea următorul cuprins: în 
cazul în care asocierea nu atinge pragul de profitabilitate netă minimă de 48.000 de lei pe an, asta 
înseamnă că se va rezilia contractul de drept.” (lb.m.) Aceasta ar fi propunerea de modificre a 
Comisie Economice şi să votăm proiectul de hotărâre cu această modificare.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votăm despre 
această propunere de modificare.” 
 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (Profiroiu Marilena, Sztakics Éva Judit). 
 „Mulţumesc. Vă rog să nominalizaţi 3 persoane în consiliul de conducere. Domnul 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN  (lb.m.): „Din partea fracáiunii UDMR propunem 
2 László, pe Vajna László şi pe  Csatlós László. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mai aştept o propunere. 
Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Eu îl propun pe domnul Mădălin 
Guruianu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votăm în legătură 
cu domnul consilier  Vajna László.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, să votăm în legătură cu domnul Csatlós László.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 „În legătură cu domnul Guruianu.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 „Acum să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Profiroiu Marilena) şi 1 abţinere 
(Sztakics Éva Judit), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 206/2012. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind subînchirierea prin 
licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III al clădirii situate pe str. Oltului nr. 2. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Decidem în 
legătură cu închirierea etajului 3 al clădirii de pe strada Oltului nr 2. Suprafaţa este de 310,08 
mp. Preţul de pornire este de 4 euro/mp.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Comisiile au avizat favorabil, 



şi nu au avut propuneri de modificare. Acum există? Nu. Să votăm în legătură cu această 
problemă.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
207/2012. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului 
de închiriere nr. 50.309/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Székely 
Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska, Péter Iosif. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Consiliul 
Local a dat înapoi proprietarilor de drept teren de 1.435 mp. Acest teren este folosit de 
municipalitate, mai exact de către Serele oraşului şi am reuşit să luăm în chirie la un preţ 
rezonabil, şi acum dorim să prelungim acest contract. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos domnului 
primar. Nu sunt întrebări, observaţii. Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
208/2012. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii 
Contractului de concesiune nr. 2.386/2005 încheiat între S.C. Bandrino – Import Export S.R.L. şi 
Iorga Gheorghe.Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este vorba 
despre cesiunea unui contract încheiat în anul 2005. Din partea S.C. Bandrino – Import Export 
S.R.L., persoanei fizice Iorga Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Până acum, Comisiile de 
Specialitate nu au avut obiecţii. Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
209/2012. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri 
alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici este vorba 
despre terenuri folosite de 7 persoane fizice sau juridice. Preţul chiriei este de 5 euro/mp/an. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile de 
Specialitate nu au avut obiecţii. Acum au? Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 210/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei 
juridice a unui  imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe.Prezintă: Antal Árpád András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În momentul 
de faţă, un teren cu o suprafaţă de 630 de metri pătraţi de pe strada Oltului se află în patrimoniul 
naţional şi am dori să-l intabulăm pe numele oraşului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile de 
Specialitate au discutat despre acest proiect de hotărâre şi nu au avut propuneri de modificare. Vă 
rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre, de la punctul 15.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



211/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren 
situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Un teren cu 
suprafaţa de 1.845 mp de pe strada Vânătorilor am dori să îl dezmembrăm în 10 parcele, mai 
apoi să le vindem pe acestea la cei care le folosesc în momentul de faţă. Acest proiect de hotărâre 
se referă la dezmembrarea terenului în 10 parcele. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc domnului primar.   
Vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
212/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare a Căminului social de pe str. Romulus Cioflec, nr. 144. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Este vorba despre clădirea 
cunoscută sub numele de Sing – Sing. În anul 2011, Consiliul Local a solicitat un studiu complex 
despre cei care locuiesc acolo, studiu pe care l-a realizat Asociaţia Pro Nobis. Este un studiu 
foarte bine documentat, cu fotografii, descrieri personale, acest studiu referindu-se şi la întreaga 
locaţie, per ansamblu. Condiţiile sunt precare, în această clădire. Pur şi simplu nu se mai poate 
permite să trăiască acolo oameni, motiv pentru care, în baza studiului, am început mutarea 
oamenilor, în primul rând a familiilor care merită, şi cei care pot să plătească chiria vor fi mutaţi 
în imobilele reabilitate de pe strada Lunca Oltului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc domnului 
viceprimar. Supun la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
213/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 2/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic Zonal - Zonă Industrială”, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n. 
Prezintă: Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Proiectele de hotărâre 
de la punctul 18, 19 şi 20 aş dori să le prezint de-odată. Punctul 18 se referă la Avizul prealabil 
de oportunitate pentru întocmirea documentaţiei pentru strada Constructorilor. Aici, societatea 
Zambelli ar dori să se extindă. La punctul 19, este vorba despre un proiect pentru Plan Urbanistic 
Zonal - Zonă Rezidenţială” în satul Chilieni, iar punctul 20 se referă la întocmirea documentaţiei 
de urbanism „Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II.”, de la Câmpul Frumos. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Nu au fost observaţii la 
punctul 18. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 de voturi pentru, lipsind de la vot Bálint Josif, HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 214/2012. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 4/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan 
Urbanistic Zonal - Zonă Rezidenţială”, Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni. Prezintă: Antal 
Árpád András, primar.  
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul primar a prezentat 



deja acest punct. Nu sunt intervenţii. Să votăm despre acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
215/2012. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 3/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Parc 
Industrial Mixt – Câmpul Frumos II.”, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar.  

 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Comisiile nu au avut obiecţii. 
Vă rog să votăm.” 

 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
216/2012. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru obiectul de investiţii „Amenajare parc tematic cu animale sălbatice”. Prezintă: 
Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Între timp, 
în pauză a plecat domnul Manolatos Gabriel care este unul din membrii echipei de proiectare. 
Acum l-am sunat, să vină înapoi. Până revine, voi încerca să prezint eu ideea lor de dezvoltare. 
Dorim să realizăm un parc cu animale sălvatice pe un teren de aproape 24 de ha, spre Şugaş Băi, 
cu un drum de observaţie de 2 km, care să fie accesibil pe tot parcursul anului. În parcar fi 
amenajate puncte de observare, pentru copii. Deci, nu este grădină zoologică, subliniez acest 
lucru, deci nu este vorba despre o grădină zoologică. Între timp a sosit şi domnul Manolatos. Aş 
mai dori să spun că valoarea investiţiei, conform planurilor, este de 901.172 de lei cu TVA. 
Dacă-mi permiteţi, eu aş dori să dau cuvântul domnului Manolatos, să vă prezinte proiectul în 
câteva cuvinte, căci el este coordonatorul echipei care a făcut acest proiect.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Poftiţi.” 
 Domnul MANOLATOS GABRIEL (lb.r.): „Bună ziua, Mă numesc Manolatos Gabriel. 
În timp ce îmi voi trage sufletul, am să încerc să vă prezint şi proiectul de amenajare a parcului 
cu animale sălbatice, parcul tematic. Investiţia se va realiza pe un teren în proprietatea 
domeniului public, aflat în imediata apropiere a Municipiului Sfântu Gheorghe, în zona turistică 
şi agrement Şugaş Băi. Terenul este în suprafaţă de 23.000 mp. Investiţia va fi alcătuită dintr-o 
împrejmuire ce va adăposti animalele sălbatice, cantonate în interiorul parcului. Construcţii tip 
observatoare, bord de pândă, o clădire anexă ce va deservi spaţiul necesar administrării parcului 
respectiv, alei de circulaţie. Cam asta ar fi în mare, ceea ce înseamnă proiectul, din punct de 
vedere tehnic. Observatorul închis va fi dotat cu fotografii, planşe explicative. Şi evident, de 
acolo pot fi văzute speciile de animale cantonate în parcul respectiv. Traseul de vizitare va avea o 
lungime de aproximativ 2 kilometri şi va putea fi străbătut în maxim două ore. Traseul de vizitare 
va fi parcurs cu o căruţă trasă de cai, pe un traseu amenajat astfel încât să fie accesibil pentru 
toate categoriile de vizitatori. La fel, traseul de vizitare este conceput să treacă prin imediata 
apropiere şi cu acces direct la fiecare unitate de sediu şi observaţie a animalelor din interiorul 
parcului. Observatoarele sunt construite la înălţimi care să permită supravegherea unor suprafeţe 
cât mai întinse, cu vizibilitate mare. Ele sunt amplasate în apropierea punctelor de hrănire sau 
adăpare a animalelor. Cum vă spuneam, la intrarea în parc va fi construită o clădire anexă, ce va 
adăposti spaţiul administrativ compus din 3 încăperi. Iar în imediata apropiere a acestuia va fi 
amplasat şi un wc ecologic. Pe lângă panourile de informare, amplasate în punctele de vizitare 
acestea vor mai fi suplimentate în interiorul parcului, alte panouri de informare care vor cuprinde 
şi descrierea speciilor respective, amănunte legate de fiecare animal în parte. Cam atât, pe scurt.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Ca şi alte multe 
proiecte de hotărâre, şi acesta este în interesul oraşului. Nu au existat obiecţii în cadrul 
comisiilor. Vă rog să trecem la vot.” 



 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
217/2012. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 
bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2012-2013. Prezintă: Sztakics Éva Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul Rápolti István, 
responsabil cu satul Coşeni, a venit cu ideea că la Consiliul Judeţean există un program de 
reabilitare a bazelor  sportive, baze sportive din mediul rural, program care ar contribui la aceste 
investiţii şi renovări cu suma de 10.000 de lei. În zilele noastre, fotbalul este destul de popular, la 
Coşeni. Ei ar dori să rezolve, prin acest program, îngrădirea terenului de fotbal. Este drept că 
valoarea totală a investiţiei este de 25.000 de lei, dar ar dori să aplice pentru acea sumă de 10.000 
de lei de la Consiliul Judeţean, ca mai apoi să alocăm restul de 15.000 de lei de la bugetul local, 
pentru ca satul să aibă un teren de fotbal corespunzător. Acesta ar fi un acord principial al 
Consiliului, pentru ca acest proiect de aplicare să poată fi depus.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile nu au 
avut obiecţii sau propuneri de modificare. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
218/2012. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
97/2010 privind aprobarea Proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică 
pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Acest studiu a fost realizat în 
anul 2010, studiu pe care l-am depus la Ministerul Economiei, în scopul realizării parcului 
voltaic pe drumul spre Vâlcele. Între timp, TVA-ul a crescut de la 19% la 24%, şi astfel se 
modifică şi bugetul proiectului. Deci, această modificare survine drept urmare a majorării TVA-
ului. Vă rog să susţineţi acest proiect.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc. Comisiile nu au 
avut propuneri de modificare. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
219/2012. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
113/2009 privind încheierea unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: 
Antal Árpád András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Trebuie să modificăm articolul 3 
din HCL nr. 113/2009. Aştept numirea a doi colegi, iubitori de câini. Aş dori să însărcinăm doi 
colegi consilieri noi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului primar. 
Comisiile au acordat aviz favorabil, proiectului. Înainte de a vota, vă rog să faceţi două 
propuneri. Domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Îl propun pe domnul Csatlós László” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votăm în legătură 
cu domnul consilier Csatlós László.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Mă scuzaţi, de emoţie nu am votat. 1 abţinere, nu eu am fost. Domnul consilier Nemes 



Előd doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier  NEMES ELŐD (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sunt un iubitor de 
animale, dar iubesc mai mult oamenii, şi în interesul siguranţei oamenilor şi a copiilor, căci 
problema câinilor vagabonzi a creat destule neplăceri, deci din acest considerent, dacă acceptă 
consiliul, aş participa cu plăcere la acest proiect, să pot să ajut la munca asociaţiei. Acum două 
zile am şi vizitat adăpostul de câini, am vorbit cu angajatul care era acolo, am făcut fotografii, şi 
m-am documentat. Aşa că, dacă nu mi-o luaţi în nume de rău, atunci eu m-aş propune pe mine 
însumi şi vă mulţumesc dacă mă susţineţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votăm în legătură 
cu domnul Nemes Előd.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 
 „”Vă rog acum, să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Guruianu Mădălin Doru), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 220/2012. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliul de administraţie 
al Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Când am făcut numirile pentru 
consiliile de conducere ale şcolilor, am omis cumva Clubul Sportiv Şcolar, acesta fiind motivul 
pentru care am inclus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Aş dori să-l propun pe domnul 
consilier Mădălin Guruianu, din partea Consiliului Local, dacă sunteţi de acord, şi 
dumneavoastră.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Alte propuneri nu sunt. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru. 
 „Mulţumesc. Acum, să votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 221/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
104/2006 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Fondul Local de 
Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M., cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă: Antal Árpád András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În mandatul 
trecut, Consiliul Local a fost reprezentat de domnul consilier Pethő István. În locul dumnealui, îl 
propunem pe domnul consilier Miklós Zoltán. Domnul consilier Miklós Zoltán era locţiitor, iar 
acum îl propunem pe domnul consilier Kelemen Szilárd – Péter. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „ Vă rog, prin vot secret, să 
votăm despre domnul consilier Miklós Zoltán.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Kelemen Szilárd Péter.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Vă rog să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
222/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reprezentarea în 
justiţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios 



administrativ nr. 165/64/2012. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş mai dori să 
subliniez faptul că, la solicitarea Biroului Juridic, Consiliul Local va fi reprezentat la instanţa 
supremă. Biroul de avocatură solicitat este Bostina şi Asociaţii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Vă rog să votăm despre 
proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (Guruianu Mădălin Doru şi Profiroiu 
Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 223/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
programului de audienţe a consilierilor locali. Prezintă: Antal Árpád András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anexă sunt 
trecute datele stabilite de dumneavoastră. Vă rog să votaţi proiectul de hotărâre. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Dacă sunteţi de 
acord cu această variantă, şi să rămână aceste date, vă rog să votăm despre acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
224/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XXIX 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 CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Dacă sunteţi de acord, în 
modul cum ne-am obişnuit, în ordine alfabetică urmează domnul consilier Debreczeni László. 
Sunteţi de acord? Domnul consilier Miklós Zoltán doreşte să intervină.” 
 Domnul consilier  MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mă scuzaţi. O mică observaţie. Sub 
preşedinţia domnului consilier Czegő au fost atât de multe glume bune şi a fost o atmosferă atât 
de bună, încât mă gândeam dacă nu ar fi bine să-l votăm pe domnul consilier Czegő ca 
preşedinte permanent de şedinţe.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Pe mine mă surprinde această 
idee. Dacă mă votaţi ca membru de onoare în UDMR, atunci accept cu drag. Dacă domnul 
consilier Debreczeni László lipseşte din motive bineîntemeiate, atunci va fi înlocuit de domnul 
consilier Guruianu Mădălin Doru. Vă rog să votăm şi acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 225/2012. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Trecem la Diverse. Doamna consilier Pârvan Rodica.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Rog pe domnul de acolo, pe domnul 
informatician care se ocupă de instalaţiile acestea, să... Am stat toată şedinţa spânzurată aşa, că 
nu pot altfel. Dacă se mai întâmplă aşa ceva, mă sui pe masă, ora viitoare, ca să fiu mai aproape 
de astea. Este un disconfort extraordinar. Să stai tot timpul agăţat, în poziţia asta. M-a obosit 
şedinţa asta. Am şi scris mesaj cuiva, că... N-aş vrea să vă spun ce am scris. E obositor din toate 
punctele de vedere, şi auditiv, şi motoriu şi din toate punctele de vedere. Dar totuşi, dacă m-am 
înscris, tot aşa, în poziţia asta, spânzurată aşa, am să spun despre ce este vorba. Deci, am început 
acele audienţe cu cetăţenii, şi mai mult sau mai puţin, avem formulate două observaţii. Atunci 
când a plouat acum vreo două, câteva zile, săptămâna trecută, la sfârşit, mai mulţi cetăţeni au 
spus să parcurg pe jos, crezând ei că eu merg cu maşina tot timpul, ceea ce nu este adevărat, m-
au rugat să parcurg distanţa de la Banca Transilvania până la Consiliul Local, zice că – cel care 
vă plăteşte pe dumneavoastră. Zic, că pe mine mă plăteşte Ministerul Învăţământului. Dar în 



sfârşit, trecând peste asta, am parcurs distanţa aşa cum mi-au recomandat, dar n-am putut să 
merg pe trotuar, în faţa Poştei m-am împotmolit, şi de aceea, rugămintea este să... vă invit şi pe 
dumneavoastră să parcurgeţi această distanţă, în numele lor. Între Banca Transilvania şi nu 
Consiliul Local, mai bine Restaurantul Şugaş, e o baltă de apă. Deci, dacă tot a început o lucrare 
aici, în faţa Consiliului, azi – ieri am văzut şi eu, veneam la şedinţă, poate cî se poate întâmpla ca 
să se pună acolo un fel de boloboc sau ceva, să se ridice un pic nivelul, pentru că, într-adevăr, nu 
se poate circula. Asta era observaţia. Bănuiesc că de aceea au fost făcute acele programe de 
audienţe, nu aşa ca să se vizeze că avem şi noi audienţe, şi ce persoane imporante suntem.  
A doua observaţie pe care am mai făcut-o într-o şedinţă, legislatura trecută, viza acele chioşcuri 
de ziare, sau chioşcuri Rodipet, dar se păstrează, din nu ştiu ce motive, pe loc. În faţă la Şugaş 
este una şi am văzut una la Poşta din Grigore Bălan, care sunt mascate cu nişte ziare şi arată şi 
mai urât decât ar arăta dacă, deci sunt aşa... caraghioase, de-a dreptul. De asemenea, nu ştiu, 
habar n-am ce s-ar putea face cu ele, dar strică estetica oraşului. De asemenea, am rugat, şi de 
fapt asta era rugămintea oamenilor, aceiaşi oameni care m-au rugat atunci, m-au rugat şi acum ca 
dacă se poate, unul dintre acele chioşcuri de ziare, din faţa Magazinului Şugaş, că chiar nu 
înţeleg de ce sunt 2 acolo, putea fi pus cumva în zona centrală, pentru că aici, în zona centrală 
eşti nevoit fie să te duci pe sus pe acolo, prin Simeria, fie să te duci în faţă la Şugaş, să-ţi 
cumperi ziar. Dedci, asta era dorinţa, ca unul din acele chioşcuri să fie adus aici în centru. Şi 
iarăşi făcea cineva observaţie, cu care pot să fiu, mai mult sau mai puţin de-acord. Înţeleg că cei 
care au venit din afara oraşului vara, au spus că oraşul Sfântu Gheorghe este extraordinar de 
bogat în amaneturi şi în „turcalouri”.Acest lucru traduce 2 lucruri: sărăcia şi nu ştiu... Amanetul, 
nu spun ce a spus, că e urât. E urât ceea ce a spus. Dar chiar m-am uitat mai atent, că nu m-am 
uitat până atunci prea atentă, şi aşa este. Dacă ne uităm în zona centrală, din două în două clădiri 
avem amaneturi şi din trei în trei clădiri, „turcalouri”. Nu ştiu dacă dumneavoastră v-aţi gândit la 
asta, căci nici eu nu m-am gândit, dar este observaţia unor oameni care au primit vizitatori în 
vară, şi acei vizitatori au făcut aceste observaţii. Vă mulţumesc, şi vă rog să luaţi aminte de 
aceste formulări venite din partea oamenilor, pentru că noi suntem în slujba cetăţenilor, până la 
urmă am fost aleşi, nu pentru că suntem foarte frumoşi şi foarte deştepţi, ci pentru că oamenii ne-
au pus acolo ca să rezolvăm problemele. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
propunerile valoroase. Fiecare merită să fie gândită, şi le-am notat. Cu siguranţă, se vor găsi 
rezolvări. Domnul primar doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Nu vreau să fac politică la această 
şedinţă, doamna Pârvan, dar totuşi, nu pot să nu remarc că în 5 luni de guvernare, Sfântu 
Gheorghe doar a pierdut bani. De la noi doar s-au luat bani şi nu s-au dat. Da, aşa este. Guvernul 
are milioane de euro datorie la bugetul local al Consiliului Local Sfântu Gheorghe şi în plus, ne-
au mai luat 33,6 miliarde. Deci, poate ar fi mai bine să faceţi lobbz la Guvernul pe care-l 
reprezentaţi, să ne mai dea şi ceva bani. Iar în ceea ce priveşte această declaraţie profund 
subiectivă, pe care nu puteţi să puneţi copyright, pentru că domnul Dan Suciu, colegul 
dumneavoastră a ieşit cu acest lucru cu ani în urmă, pot să vă spun că dincolo de aceste aspecte 
răutăcioase şi subiective, poate ar fi mai bine să intraţi pe site-ul BNR-ului şi să vă uitaţi care 
este, pe fiecare judeţ din această ţară, rata de cetăţeni care au datorii la bănci. Şi veţi vedea că 
judeţul Covasna este printre acele judeţe unde restanţele la bănci sunt cele mai mici. Deci, 
înainte de a face asemenea jigniri, pentru că dumneavoastră acum aţi jignit comunitatea din acest 
oraş, români şi maghiari, pentru că aţi spus că e un oraş second – hand. Sau nu aţi spus-o pentru 
că a spus-o Dan Suciu, dar aţi repetat, practic, acelaşi lucru cu ce înseamnă, că sunt magazine 
second – hand, amanet şi aşa mai departe. Deci, vreau să vă spun foarte clar, şi vreau să resping 
aceste acuzaţii, şi încă o dată, dacă vreţi, ceva obiectiv şi nu subiectiv. Intraţi pe site-ul BNR.ro, 
sau BNRo.ro, restanţe la credite şi veţi vedea că nu cei din Covasna au restanţe la credite, ci cei 



din alte zone ale acestei ţări. Deci, nu veniţi cu jigniri, că de ce avem noi „turcalouri” şi 
amaneturi, pentru că nu este adevărat ceea ce spuneţi şi poate trebuie să comparăm cu alte oraşe 
din această ţară, şi după aceea să veniţi cu asemenea chestiuni profund subiective şi jignitoare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru intervenţia 
domnului primar. Doamna Pârvan doreşte să mai ia cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă aşa stau lucrurile, domnul primar, 
atunci eu sunt prima care mă retrag de la acel program de audienţe. Deci, dacă noi am fost puşi 
acolo să primim oamenii, să spună ce au de spus şi să tăcem din gură...Să venim cu asemenea 
chestii, că eu am vorbit cu domnul Suciu, nu l-am văzut, habar n-am pe unde e Suciu în 
momentul ăsta. Ca să spuneţi că de la Suciu am preluat aşa ceva, cred că sunt... nici nu ştiu...ani 
de zile de când nu l-am văzut pe băiatul ăsta, de când lucra la PSD, acolo era ceva consilier al 
domnului Străchinaru. După aceea, eu nu l-am văzut pe Dan Suciu. Eu nu am cum să vă 
demonstrez acest lucru. Deci, dumneavoastră, dacă vin cetăţenii şi formulează nişte probleme 
privitoare la oraş, interpretaţi politic. Nu mai are sens. Atunci, eu vă rog să se consemneze şi în 
Procesul – Verbal, că renunţ la programul de audienţe, că închipuiţi că eu nu l-am primit pe Dan 
Suciu la audienţă la mine. Deci, n-am cum să vă demonstrez acest lucru, decât sub cuvântul meu, 
să vă spun că nu l-am văzut pe acest om, habar n-aveam că a spus vreodată această problemă. 
Deci, mă uimiţi în modul în care puneţi problema. Şi totuşi, nu înţeleg, că dacă stau şi mă 
gândesc, „turcalourile” şi amaneturile sunt prezente. Atunci, hai să explicăm prezenţa acestor 
şandramale, dar fără să-l implicăm pe Dan Suciu, fără să ne legăm de cetăţenii care au venit şi au 
spus acest lucru. Atunci, înseamnă că ce să discutăm cu cetăţenii care vin în audienţă? De ce? 
Despre realizările din oraş? De ce sunt aceste audienţe? Să renunţăm la audienţe şi am terminat 
cu ele. Deci, puneţi problema...nu ştiu, în mod stupefiant, pentru mine, cel puţin. Deci, datoria 
noastră nu este să vă aducem la cunoştinţă dorinţele cetăţenilor? Sau ce să spunem: cum m-au 
lăudat cetăţenii? Nu ştiu. E o chestie care... Chestia asta cu Dan Suciu Chiar mă deranjează, 
realmente. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru intervenţia 
dumneavoastră. Doamna Palela Rădiţa, poftiţi, vă rog.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Eu vreau să mut 
discuţia într-o altă sferă, şi îmi face deosebită plăcere să vă anunţ, poate aţi şi citit, dar pe viu 
grai, acum o fac. În luna august, la Köln în Germania a avut loc Olimpiada Internaţională de 
Geografie şi eleva Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, Ursica Ştefania a luat medalie de aur. 
Permiteţi-mi, vă rog frumos, să vă cer permisiunea să o declarăm cetăţean de onoare al urbei 
noastre. Eleva a fost pregătită în aceşti ani de domnul profesor Rădiţă Ion, un mare geograf, şi 
mai fac precizarea că este un cadru didactic al acestui oraş de peste 30 de ani. Mi se pare normal 
şi firesc ca şi el să primească această titulatură. Este o mândrie pentru oraşul nostru. Cred că 
fiecare dintre noi s-a simţit mândru, când eleva din România, din Sfântu Gheorghe, din marele 
Sfântu Gheorghe, a obţinut un asemenea rezultat. Pentru mine, ca şi cadru didactic, nu ştiu dacă 
mi se poate întâmpla o dată în viaţă. Dar alături de alţi copii geniali a fost şi acestă elevăcare, pot 
să vă mărturisesc că intenţionează să meargă la Iaşi, la Universitatea „Alexandru I. Cuza”, şi vrea 
să se întoarcă la noi, ca profesor de geografie. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Poftiţi, domnule 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Vă mulţumesc. 
Suntem mândri de această medalie de aur şi cu siguranţă Consiliul Local şi Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe vor găsi o modalitate de a premia atât eleva, cât şi profesorul care 
a pregătit-o. În ceea ce priveşte propunerea dumneavoastră, cu cetăţeanul de onoare, cred că 
trebuie să discutăm. Această elevă locuieşte la Sfântu Gheorghe, din câte ştiu. Titlul de cetăţean 
de onoare se acordă, şi conform legii, celor care sunt din alte localităţi, dar au făcut ceva pentru 



localitate. Dar haideţi să lăsăm deschis acest subiect, sunt convins că vom găsi o soluţie de 
premiere, pentru că merită toată atenţia Consiliului Local şi a Primăriei. Suntem bucuroşi că a 
adus oraşului nostru acest premiu. Deci, transmiteţi-i felicitările, dar o să o invităm şi la o şedinţă 
a Consiliului Local, cu siguranţă. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim domnului primar. 
Are cuvântu doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să vă spun o informaţie 
de interes general. Nu ştiu dacă vom mai avea şedinţă până pe 9 octombrie, dar în Comisia 
Culturală şi de Învăţământ am stabilit că în data de 9 octombrie, între orele 9,00 – 13,00, vom 
vizita şcolile şi grădiniţele din Sfântu Gheorghe. În primul rând, consilierii noi, dar sunt bine – 
veniţi şi cei vechi, şi alţii care doresc să vadă starea în care se află, în zilele noastre, instituţiile de 
învăţământ din Sfântu Gheorghe. La începutul fiecărui mandat am făcut acest lucru, căci pe 
parcursul anilor vom fi nevoiţi să stabilim priorităţi în ceea ce priveşte investiţiile la instituţiile 
de învăţământ, aşa că este aşteptată cu drag, toată lumea, nu doar membrii Comisiei De 
Învăţământ. În data de 9 octombrie, la ora 9,00 ne întâlnim la Mikó şi de acolo vom merge la 
celelalte instituţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim doamnei 
viceprimar, şi totodată, doresc să vă mulţumesc pentru prezenţă. Mulţumesc şi pentru 
intervenţiile şi propunerile valoroase, cât şi pentru voturile dumneavoastră, căci am reuşit să 
adoptăm proiectele. Vă mulţumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Vă doresc serviciu uşor. La 
revedere.” 
 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 octombrie 2012. 
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