
 

 
 
 

Nr. 10.707/2012 
PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 6 martie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Kató Béla, Keresztély Irma, Klárik Attila, Mild Zoltán, Pethő 
István. 
 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. 230/02.03.2012. 
La şedinţă participă, conform legii: Kulcsár Tünde – Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.   
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Bună ziua, salut toţi colegii 
şi colegele consilieri, pe domnul primar, doamna secretar, reprezentanţii presei, pe invitaţi. 
Deschid lucrările şedinţei de consiliu. Înainte de a trece la punctele de pe ordinea de zi, fiind 
înainte de 8 martie, aş dori să felicit toate domnele colege consilier, pe doamna secretar, toate 
domnele prezente, ca şi pe colegii consilieri: Gazda Zoltán, Mild Zoltán şi Miklós Zoltán. La 
diverse, domnul Şerban. Înaintea prezentării ordinii de zi, sunt observaţii? Are cuvântul domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să-mi 
exprim dezamăgirea în legătură cu şedinţa de săptămâna trecută, şedinţă în care am discutat 3 ore 
şi am ajuns abia la punctul 14, dar după ce am plecat au fost votate 30 de puncte în 5 minute. 
Deci, dacă dumneavoastră consideraţi oportun, eu nu mai vin la şedinţele de consiliu, dacă 
absenţa mea grăbeşte în aşa măsură lucrările în şedinţele de consiliu. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „ Da, domnul primar a fost 
foarte clar. Cine se înscrie la Diverse? Domnii consilieri Takó Imre şi Ivan Niculae. Nu mai sunt 
înscrieri? Atunci vă rog să votăm, dacă suntem de acord cu punctele de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ordine publică al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „ Mulţumesc frumos. După cum se 
ştie, lunea trecută am avut şedinţă, iar la şedinţa de miercuri am avut amânari din cauza faptului 
că mai mulţi au pretextat că nu au avut timp să studieze proiectele de pe ordinea de zi. Acum, eu 
cu greu vă pot prezenta acest punct, fiind vorba de mai mult de 30 de pagini şi anexe. Dacă 
cineva are întrebări, răspund cu plăcere. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Intervenţii? Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Pot să 
spun că am aşteptat mult acest plan de siguranţă şi ordine publică şi faptul că nu l-am avut la 
dispoziţie săptămâna trecută, numai pentru şedinţa de astăzi, arată că totuşi a fost nevoie de 
studiu şi de cititul acestui plan. Asupra problemelor de fond poate că am să vorbesc mai târziu, 
dar sunt foarte multe probleme de formă şi de acurateţea textelor şi a noţiunilor introduse în 
acestă hotărâre. Arăt, că sunt unele... am aici, sunt la prima parte, la căi de comunicaţie: DN 12 
Chichiş-Miercurea Ciuc, de fapt drumul este Chichiş-Topliţa. DN 13 E: Hăghig-Covasna, 
drumul este de fapt Feldioara. De ce ridic această problemă de drum 13E? Pentru că ulterior 



avem într-o poziţie, la punctul „h”: zone de agrement, avem... unul din puncte zice: „ zonele 
situate de o parte şi de alta a DN 13 E spre Vâlcele, de la ieşirea din oraş până la Kilometrul 9 
plus 500”. Acest drum plecând din Feldioara se măsoară dinspre Feldioara spre Sfântu Gheorghe 
şi apoi în continuare către Covasna şi Întorsura Buzăului. Deci, acest kilometru 9 plus 500 vine 
undeva prin centrul Araciului. Or noi nu avem competenţă, Poliţia Locală, să ajungem până în 
centrul Araciului. În continuare, în text sunt foarte multe prescurtări pe care unele dintre ele le-
am cunoscut, dar o parte nu le-am cunoscut. L-am întrebat şi pe domnul Hadnagy asupra uneia; 
la un moment dat apare o prescurtare acolo: PPTF, nu ştiu ce înseamnă şi încă nu am reuşit să 
aflu, poate o aflu în continuare. Vorbeam despre acurateţea textului. Tot în acest punct „i”, unde 
scrie „instituţii de interes public” şi unde sunt ele situate, vedem că începând cu AJOFM apare 
pe strada Grigore Bălan. De fapt, Grigore Bălan este denumirea singurului bulevard pe care-l 
avem în Municipiul Sfântu Gheorghe. Deci, corect aici ar fi trebuit să fie scris: Bulevardul 
Grigore Bălan. Apoi mai sunt unele: Administraţia Financiară pe strada Jozsef Bem. După câte 
cunosc eu, strada nu este Jozsef Bem, este Jozef Bem. Şi alte asemenea lucruri. Aş vrea să întreb. 
N-am reuşit să lămuresc şi speram că pot  să lămuresc aici, apar la unităţi de învăţământ de două 
ori grădiniţe cu program nr. 3 pe strada Oltului şi Grădiniţa cu program prelungit Nr. 3 pe strada 
K. Cs. Sándor. E o prescurtare pe care nu o găsesc, nu prea îşi are locul aici. O prescurtare de 
acestă formă K.Cs. Sándor, ori era Körösi Csoma Sándor, ori, cum am mai văzut alte prescurtări 
K.Cs. şi apoi Sándor. La capitolul „d”, în ceea ce priveşte stare infracţională, gândesc că fiind 
vorba despre siguranţa locală şi de problemele noastre, ale tuturor, ale comunităţii, gândesc că ar 
fi trebuit să regăsim aici aspecte legate de furturile de pe câmp, pentru că sunt foarte multe şi 
fiecare dintre dumneavoastră ştiţi că alegătorii au venit şi v-au sesizat despre unele situaţii chiar 
de nesuportat de furturi de pe câmp, precum şi circulaţia acestor căruţe în oraş, care provoacă un 
disconfort foarte mare, ca să spun aşa. Au mai fost nişte probleme legate de ortografii, de nume 
şi de locuri pe care le-am discutat în comisia juridică şi cu doamna secretar am ajuns la concluzia 
că le putem corecta, datorită faptului că este numai ortografie. Domnule primar ridic aici 
problema, care am discutat-o de multe ori sub diferite aspecte în consiliu sau în afara consiliului, 
prin presă şi în alte părţi. Este vorba de trama stradală şi denumirea şi numerotarea caselor, de..., 
sau blocurilor de pe aceste străzi. Vă arăt aici o situaţie care mie mi se pare că nu prea e la locul 
ei şi am înţeles că nu este singura din municipiu. Piaţa de mărfuri industriale, deci, „Piaţa 
Ruşilor” –str. Lunca Oltului nr. 15, piscina care este vecină cu „Piaţa Ruşilor” figurează pe 
strada Lunca Oltului nr. 3, IR-ul figurează pe strada Lunca Oltului nr. 7 şi apoi toate care sunt 
mai încolo, ştiu eu, fosta ICRA sau ştiu eu, Autobaza 2 Multitrans, şi Castel Palat, Secţia de 
Drumuri Naţionale şi depozitele care sunt acolo figurează ca în orice suburbie mică, fără număr. 
Pe o stradă principală, ca Lunca Oltului, noi figurăm cu clădiri fără număr, trebuie să meargă ăla 
după auzite, că ştie că este acolo cutare şi cutare. Eu zic că în atribuţiile dumneavoastră care sunt 
legate şi de această parte a administraţiei ar fi bine să se ia la mână străzile şi să se pună 
numerele. Vă amintesc că sunt şi străzi care au primit denumiri de aici de la noi şi încă nu lis-au 
pus numere pe stradă. Au mai fost unele probleme care am discutat cu domnul Hadnagy şi cu 
doamna secretar am ajuns la concluzia, că se pot remedia. Era vorba acolo despre controlul stării 
fizice şi aş zice eu psihice, într-un loc apare numai starea controlului stării fizice şi în continuare 
sunt cu controlul stării fizice şi psihice. Zic eu că este corect ca să completăm aceasta, concluzia 
este, că se poate completa în text şi deocamdată nu am alte observaţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „ O problemă. Profit de prezenţa aici a 
fostului nostru coleg Hadnagy, ca să ridic o problemă care a apărut şi în ziarul Observatorul, 
cred, joi 1 martie. Era un articol despre vârsta la control în baruri. Poliţiştii locali din Sfântu 
Gheorghe vor să afle unde se vinde alcool minorilor. Salutăm această iniţiativă de a face 
dimineaţa, deci în prima parte a zilei, prin barurile noastre, care se pare că sunt foarte populate 



de către elevi pe banii părinţilor, evident. În articolul de aici, domnul Hadnagy îşi exprima 
dorinţa de a..., sau de fapt dorinţa şi în acelaşi timp voia să primească un acord din partea 
directorilor de şcoli, care doresc ca aceşti tineri să fie identificaţi după buletin probabil sau după 
ce act de identificare au la ei, îmi închipui că nu au carnet de elev la ei, cei care frecventează 
barurile, dar dacă se poate să fie înştiiţate şi şcolile de provenienţă. Nu ştiu ce părere aveţi 
dumneavoastră, dar noi suntem chiar de acord să primim o listă, aşa cum primeam cândva, nu de 
mult, în anii trecuţi, cu elevii care, în loc să vină la şcoală se duc şi servesc diverse – ştiu eu – 
băuturi, sau ce ştiu ce fac ei pe acolo prin baruri, pe la jocurile mecanice şi celelalte. Problema 
absenteismului este o problemă gravă, domnule primar. Nu ştiu dacă dumneavoastră sunteţi 
preocupat în mod deosebit de această problemă a absentismului în şcoli, deci, cred că a devenit 
prima problemă, după care urmează abandonul. Sunt 400.000 de absenţe, dumneavoastră vă daţi 
seama ce înseamnă 400.000 de absenţe la nivel de judeţ, într-un semestru? Motivate şi 
nemotivate. Eu nu cred absolut deloc în scutirile acelea care se dau, pentru că se dau aşa cum 
ştim, că se dau scutirile. Sunt şi elevi buni, dar sunt foarte puţini care lipsesc motivat, în rest 
primesc tot feluri de scutiri, care să le motiveze o parte din aceste absenţe. Motivate sau nu, 
absenţele rămân absenţe şi ştim ce înseamnă nişte absenţe la orele de matematică, de exemplu, 
acestea nu se mai... cunoştinţele pierdute nu se mai recuperează niciodată. De aceea, rugămintea 
noastră este, dacă şi domnul Hadnagy este de acord, să finalizăm cumva, deci vin cu această 
propunere să finalizăm cumva această activitate după ce se fac raziile, şcolile să fie înştiinţate. Şi 
chiar eu, de exemplu, aş propune şi în şcoală la mine, chiar voi ruga acest lucru, să vină o dată pe 
lună, să spunem poliţişti din partea dumneavoastră şi să facă un fel de discuţie cu elevii aceştia 
care sunt identificaţi prin baruri, pentru că sunt cam aceiaşi. O categorie o reprezintă navetiştii. 
Vin la Sfântu Gheorghe şi nu mai ajung la şcoală. Părinţii vin după aceea şi ei se duc la ora 14, 
sau când se duc acasă, pretinzând că se întorc de la şcoală. Asta e o categorie foarte bine 
reprezentată şi mai ales din liceele industriale: de la noi, de la Kos Károly, de la Puskás Tivadar, 
de la Economic, că astea sunt liceele industriale. Aş vrea tare mult, dacă s-ar putea, mai ales că 
vine primăvara, imediat dă colţul ierbii şi ştiţi cum e, se înfierbântă sângele în om şi atunci nici 
atât n-o să vină la şcoală. Dacă se poate, să dăm atenţie mai mare acestui fenomen. Şi nu ştiu 
dacă domnul Hadnagy ne-ar putea spune, aş fi curioasă, cât este amenda pentru un patron care 
serveşte acestor copii,  băuturi alcoolive? Pentru că am avut copii care vin în stare de ebrietate la 
şcoală la ora 11. Beau în baruri, li se dă probabil alcool de la alimentare. Oare cât ar fi amenda 
pentru un patron, care este găsit că serveşte minorilor asta? Şi aş vrea să văd şi eu – fie vorba 
între noi – câteva chitanţe de pe urma patronilor amendaţi care au servit băuturi alcoolice, că le-
aş plăti eu jumătate. Scuzaţi-mă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Mulţumim. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „O să răspund prima dată doamnei 
Pârvan. Aş vrea şi eu să văd instituţii de învăţământ, unde directorii instituţiilor de învăţământ şi 
profesorii nu caută soluţiile la primărie. Pentru că şi eu am fost elev, şi îmi aduc aminte, că nu 
primăria fugea după noi dacă mai lipseam de la şcoală, ci erau pârghii foarte bine definite, la 
Mikó de exemplu, prin care dacă aveam 5 absenţe, ni se scădea nota la purtare. Şi eu cred că nu 
este normal, este - cred eu – chiar aberant să ajungem în secolul XXI ca părinţii şi profesorii să 
arate cu degetul la primărie, că de ce merg beţi copiii la şcolală. Deci, nu are responsabilitate 
părintele, nu are responsabilitate profesorul, primarul e de vină probabil că unii copii, în loc să 
înveţe la şcoală, merg la cârciumă. Deci, nu vă supăraţi doamna Pârvan, sunteţi directoarea unei 
instituţii de învătământ, aveţi 1000 de pârghii prin care puteţi să excludeţi copiii care nu vin la 
şcoală. Puteţi să excludeţi copiii care merg beţi la şcoală. Dacă altă soluţie nu există domna 
Pârvan, eu atunci o să mă gândesc să facem un mecanism de co-finanţare a instituţiilor de 
învăţământ şi acolo unde copiii chiulesc, să nu le mai dăm bani. Deci, dacă nu sunteţi în stare să 



daţi afară copii care nu merg la şcoală, atunci noi nu mai dăm bani acestor instituţii de 
învăţământ, pentru că mie mi se pare aberant, ca noi să finanţăm instituţii de învăţământ şi 
dumneavoastră să veniţi şi să ne spuneţi că unii copii merg la cârciumă în loc să meargă la 
şcoală, şi să rezolvăm noi problema asta. Nu este problema noastră, doamna Pârvan. Mă 
preocupă extrem de mult acest lucru şi o să găsim soluţii de a nu mai finanţa acele instituţii de 
învăţământ unde copiii nu merg la şcoală. Asta e soluţia, se pare, pentru că altfel revenim la 
acelaşi subiect, am mai discutat la această masă, tot dumneavoastră aţi ridicat-o, că de ce merg 
copiii la cârciumă şi nu merg la şcoală. Deci, daţi-i afară doamna Pârvan. Cine vă opreşte să daţi 
afară un copil care chiuleşte, cine vă opreşte să daţi afară un copil care merge beat la şcoală? Nu 
vă supăraţi, nu pot să înţeleg acest lucru. Deci, sunt preocupat şi o să încerc împreună cu 
decidenţii să găsim soluţii, să legăm finanţarea pe care o dă primăria către instituţiile de 
învăţământ de prezenţa la şcoală, pentru că noi finanţăm aceste instituţii, ca acei copii să devină 
oameni maturi şi oameni de care societatea asta are nevoie. Şi nu vrem să finanţăm instituţii de 
învăţământ unde copiii în loc să meargă la şcoală, merg la cârciumă. Cred că suntem cu toţii de 
acord. 
Pentru domnul Ivan aş dori să răspund. Aveţi dreptate în ceea ce priveşte anumite probleme de 
formă, în ceea ce priveşte acest material. Trebuie să ştiţi că a fost redactat de către poliţie şi 
probabil anumite greşeli, mai ales în ceea ce priveşte denumirele în limba maghiară, vin din 
necunoaşterea limbii maghiare a celor care au redactat acest material. Însă asta ţine de partea de 
formă. Însă, în ceea ce priveşte partea de fond şi ce este mai important, eu cred că ar trebui să 
fim bucuroşi că trăim într-un oraş sigur, liniştit, calm, fără infracţionalitate sau cu 
infracţionalitate redusă, şi cred că asta este cel mai important. În rest, într-adevăr, pe partea de 
formă aveţi dreptate, multe aspecte nu au fost corectate pentru că nu a venit acest material în 
formă electronică, ci doar în această formă, dar şi în numele comisiei îmi cer scuze şi vom 
corecta greşelile. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Doamna Pârvan, mai 
doriţi?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mai doresc, că ori nu m-am făcut 
înţeleasă, ori domnul primar vrea neapărat să-mi facă un rechizitoriu mie, să arate că după 15 ani 
nu sunt în stare să gestionez problema din şcoală şi să mă ameninţe – ce ştiu eu – că nu voi primi 
finanţele respective. Stimate domnule primar, eu am considerat că trăim într-o comunitate – nu? 
– toţi suntem preocupaţi de ceea ce se întâmplă. Atunci înseamnă că vom aborda altă atitudine. 
Voi face aşa cum fac toate şcolile, da? Voi băga problema sub preş, aşa, ca să primesc finanţare. 
Problema este alta. Eu vă invit pe dumneavoastră, dacă doriţi, când se face cald să facem o 
plimbare în parc şi să identificăm elevii. De ce, iar, dumneavoastră aţi înţeles că e vorba de elevii 
de la Brâncuşi? Eu nu pot să cred aşa ceva. Deci, pentru a doua oară nu vreţi să înţelegeţi această 
problemă, că mă preocupă situaţia unor elevi, care nu numai de la şcoala mea, că eu ştiu să fac 
ordine în şcoală, pentru că am învăţat în 15 ani să fac. Dar problema este a elevilor din tot oraşul, 
care în loc să-şi vadă de treabă, umblă prin baruri. Soluţia să-i dăm afară, sau faptul că – ce ştiu 
eu – ne tăiaţi din fonduri că nu ştim, ce ştiu, ce să le facem, asta e cu totul altceva. Aţi uitat că 
lucrăm în sistem de finanţare/capital. Nimeni nu-şi mai dă afară elevii, pentru că fiecare elev e o 
grămadă de bani în zilele noastre. Da? Deci, nimeni nu va face această treabă. Degeaba zâmbesc 
unii, care habar nu au cu ce se mănâncă învăţământul. Problema este alta, stimate domn primar, 
că profesor ştim să fim cu toţi. Am zis să ne apărăm copiii, să încercăm să le facem ceva, să-i 
băgăm în şcoli şi nicidecum, deci gândul meu nu a fost spre şcoala mea, că ştiu eu, hai că nu ştiu 
să-mi conduc şcoala şi să vă cer dumneavoastră sau primarului concursul. Am profitat de 
prezenţa aici a domnului Hadnagy. Dar vă spun cu mâna pe inimă că probabil ne vom întâlni în 
următorii patru ani, dar eu această problemă nu o voi mai ridica. În schimb, vă voi da un telefon 
şi vă voi invita nu la o plimbare, ci la un rond prin parc să identificăm elevii, să vedem de unde 



sunt şi atunci să altoiţi pe toată lumea, elevii, toate şcolile care au elevi prin parc, care pierd 
vremea pe la chioşcul din faţa Textilei, pe băncile din parc şi prin alte locuri, prin baruri. Nu aşa 
se pune problema, nu vă supăraţi. Am impresia că nu vedem pădurea din cauza copacilor. Deci, a 
doua oară mă jigniţi şi încercaţi să induceţi aşa ideea aceasta că – ce ştiu eu – că nu ştiu să-mi 
conduc şcoala şi că vai de mine, de data asta văd că mă şi ameninţaţi. Departe de mine aşa ceva. 
Atunci voi face cum fac toate şcolile. Nu există drogaţi în oraş, deşi ştim că există şcoli în care se 
droghează elevii. Nu există absenţe, totul e bine şi frumos, pentru că suntem în democraţie. 
Dumneavoastră comparaţi vremea dumneavoastră cu vremea de acum? Păi vedeţi? Asta este, nu 
cunoaşteţi realitatea din şcoli şi ne place dintotdeauna să batem din palme şi să spunem: da, totul 
e bine, e frumos, nemaipomenit. Ştiţi că sunt analfabeţi în şcoli? Ştiţi că sunt elevi care nu 
cunosc tabla înmulţirii? Care nu ştiu să adune şi să scadă o virgulă nu ştiu cât? Habar nu aveţi de 
aceste lucruri. În schimb, ziceţi să ne facem noi treaba. Nu, astea sunt treburi cu care eu nu sunt 
de acord. Veniţi mai des la întâlnirile noastre, ale cadrelor didactice, să vedeţi. M-aţi jignit şi mă 
supără chestia asta. Eu sunt om al învăţământului, eu nu pierd vremea. Am loc de muncă. De 
dimineaţa până seara stau în şcoală, am 33 de ani în învăţământ şi mă doare învăţământul, să 
ştiţi. Mă doare problema din învăţământ. Uitaţi-vă ce se întâmplă şi dumneavoastră veniţi şi 
spuneţi că: vai de mine, totu-i bine şi frumos şi să ne rezolvăm problema. Îmi pare rău, dar ori nu 
m-aţi înţeles, ori nu vreţi să mă înţelegeţi, ori nu ştiţi ce se întâmplă în învăţământ. Vă 
mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Mulţumim. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „ Deci, doamna Pârvan. Eu nu am 
spus că o să scădem fondurile de la Constantin Brâncuşi, ci la toate instituţiile de învăţământ. Şi 
am spus că ar trebui să găsim un mecanism prin care să motivăm instituţiile de învăţământ, ori 
să-şi dea afară studenţii sau elevii, ori să-i ţină la cursuri. Nu vreau ceva special pentru Brâncuşi. 
Dumneavoastră sunteţi prezenţi aici, discutăm între noi, dar nu vreau să fac legi sau hotărâri care 
să fie valabile doar pentru Constantin Brâncuşi. Însă, dacă trebuie să vorbim ca Primăria sau 
Consiliul Local să găsească soluţii şi să se împlice în acest proces, poate ar fi o soluţie. Poate 
prin asta reuşim să motivăm instituţiile de învăţământ să-şi dea afară elevii, cei care nu merg la 
şcoli şi poate restul vor merge la şcoli. După ce dăm afară 5, poate restul de 10 vor merge. Şi pe 
mine mă preocupă şi ştiu că nu este cazul doar la Brâncuşi, sunt şi la alte şcoli, mă preocupă, dar 
haideţi să găsim soluţii. Câteodată simt că sunt eu vinovat pentru toate, şi pentru că elevii sunt 
analfabeţi, poate. Deci, haideţi să găsim soluţii împreună, poate asta va fi o soluţie. Deci, ceea ce 
am spus nu era împotriva dumneavoastră. Dumneavoastră aţi ridicat problema, dumneavoastră 
sunteţi prezentă, am spus către toate instituţiile de învăţământ.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Mulţumim. Are cuvântul 
domnul consilier Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „ Mulţumesc pentru cuvânt. Eu cred că de 
la punctul Diverse ne putem întoarce la punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru că acest subiect şi-
ar avea locul la Diverse şi în loc de ţipete am putea adopta un ton mai normal. Mă alătur şi eu 
observaţiilor făcute de domnul consilier Ivan, sunt într-adevăr multe nereguli, lipsuri. Aş numi 
doar două din acest material. Dacă ne uităm la capitolul referitor la unităţile de cazare, „blocuri 
de cazare în comun” lipsesc. Lipseşte din enumerare şi pensiunea  din Piaţa Mare, pensiune 
administrată de Tega SA. Lipsesc pensiunile Phonix şi Ferdinand. Poate dacă observam mai 
repede, vă puteam enumera şi mai multe. În acelaşi timp, ca să mai amintesc una din 
neregularităţi, acolo unde este vorba despre numărul de locuitori, acum deja se cunosc rezultatele 
ultimului recensământ. Nu se pot folosi încă? Atunci retrag acest subiect. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Domnul Şerban.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU (lb.r.): „ Eu voiam să spun că într-adevăr, acele 



mici observaţii care s-au făcut, vreau să trec peste ele, pentru că într-adevăr sunt nişte lucruri 
care se pot corecta, dar nu reprezintă fondul problemei. Fondul problemei este acela, ca 
Municipiul Sfântu Gheorghe într-adevăr să fie un oraş liniştit, un oraş unde lumea circulă pe 
stradă fără frică şi aşa mai departe. Deci, în condiţii normale, urbane. Din cele prezentate şi din 
cele discutate şi în comisie, din care fac şi eu parte, şi din ceea ce vedem şi pe teren, într-adevăr 
lucrurile merg înspre bine. Deci, nu sunt probleme deosebite, să spunem că în municipiu s-au 
întâmplat probleme foarte, foarte grave. Totuşi, chiar ieri am văzut un aspect foarte, foarte 
neplăcut aici pe strada Gödri Ferenc, când 50-60 de romi erau acolo, ţipau, urlau. Sigur, a fost o 
problemă cu ei. Deci, cu ei încă sunt probleme. Şi acest lucru nu poate să facă numai singură 
Poliţia sau Poliţia Locală, sunt şi alte probleme: probleme de civilizaţie, probleme de 
culturalizare, probleme de integrare şi alte chestiuni care ţin şi de alte organe, nu numai de 
organele care se ocupă de ordinea publică în municipiu. Părerea mea personală este că, este un 
început, până acum nu am avut un asemenea plan, care sigur, se poate îmbunătăţi şi periodic el 
va fi reactualizat, pentru că pot să apară alte probleme sau alte subiecte în care trebuie acţionat. 
Dar cred, conlucrarea între Poliţia Locală pentru care este...Bineînţeles sunt la început şi dânşii, 
nu putem pretinde că în câteva luni Poliţia Locală gata, va putea să facă 100% la toate 
problemele. Deci, părerea mea: acest început care s-a făcut şi această conlucrare între Poliţie şi 
Poliţia Locală este un început bun, iar noi avem datoria să-i sprijinim, ca într-adevăr trimestrial, 
când facem aceste analize în comisia de ordine publică, într-adevăr să putem trage nişte 
concluzii, să-i ajutăm în continuare. Vă mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Doamna Pârvan mai 
doreşte?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Vroiam să spun domnului Gazda, că asta 
nu era punct la Diverse. Aici este domnul Hadnagy, care nu vine în fiecare zi la şedinţă, deci, am 
profitat de prezenţa dânsului. Pentru că eu consideram că şi această problemă, până la urmă, 
vizează activitatea Poliţiei Locale. Eu nu am înţeles de ce consideraţi dumneavoastră de diverse. 
Deci, elevii sunt buni numai ca masă de manevră, numai să ne voteze, să ne lipească afişele. 
Eventual să voteze de la 16 ani, eventual să voteze de la grădiniţă, dacă se poate. Nu? Că vorba 
aceea. Deci, de ce consideraţi dumneavoastră că această problemă a absenteismului nu este 
legată de activitatea, uitaţi ziarul, deci săptămâna trecută, activitatea Poliţiei Locale şi că merită 
la Diverse. Păi la Diverse domnul Hadnagy pleacă şi atunci, de aia zice domnul primar, că îl fac 
răspunzător pe dânsul, deci, departe de mine acest lucru. Nu că lipsesc elevii din oraş. Deci, 
problema era de fapt prezenţa domnului Hadnagy. De ce vi se pare şi conlucrarea cu Poliţia 
Locală. Data trecută a fost şi domnul Banu, aceeaşi problemă ar fi ridicat-o, deşi poliţia are o 
sferă mai largă de activitate. Deci, m-a acuzat că am luat-o pe arătură. Îmi pare rău că am venit la 
şedinţă, pe cuvântul meu. Ai mei au început 8 Martie la şcoală şi eu stau aici să mă intereseze ce 
fac elevii din şcoală. Mai bine stăteam la şcoală. Eu am crezut că vin să-mi fac datoria civică.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
primar Antal.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Preşedintele şedinţei chiar a spus 
să plec acum, dacă nu, şedinţa asta nu se va termina.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Domnul consilier Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Foarte pe scurt. Aş avea 
rugămintea ca indiferent care va fi rezultatul votului aici, acest material să se aranjeze un pic şi 
în ceea ce priveşte limba maghiară, şi în ceea ce priveşte limba română, domnule primar. Şi 
haideţi să facem în aşa fel ca să fie femeia şi pieptănată. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Au fost observaţii din 
partea domnilor Ivan şi Gazda în legătură cu aspectele de formă. După şedinţă, vă rog să fie 
corectate, pentru că nu au fost propuneri de modificare a aspectelor de fond. Domnii Ivan şi 



Gazda vor să supună ceva la vot? Nu. Atunci vă mulţumesc frumos şi să votăm.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru şi 3 voturi abţinere (Gazda Zoltán, Ivan Niculae 
Gheorghe, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 76/2012. 

PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local 
pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia de către S.C. 
URBAN LOCATO S.R.L. Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar 
 Domnul viceprimar BÁLINT IOSIF (lb. m.): „Mulţumesc frumos pentru cuvânt. Aşa 
cum a arătat şi preşedintele de şedinţă, profităm de prezenţa domnului primar şi să nu piardă 
timpul degeaba. Vorbind acum serios, ne-am întors la subiectul discutat săptămâna trecută, 
discutat foarte pe larg, proiectul de hotărâre privind distribuţia agentului termic. În şedinţa de ieri 
a Comisiei Economice s-a venit cu o propunere care este inclusă în această nouă formulare şi pe 
baza căreia, în proiectul de hotărâre figurează că jumătate din diferenţa dintre preţul de până 
acum şi preţul cel nou va fi alocată de către Consiliu, firmei, ca ajutor, ca suplimentare la factură. 
Ca urmare a acestei propuneri, locuitorii vor trebui să plătească doar jumătate din valoarea 
noului preţ majorat. Având în vedere aceste aspecte, vă rog să sprijiniţi acest proiect de hotărâre. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Observaţii? Nu sunt. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Gazda Zoltán) şi 1 vot abţinere 
(Guruianu Mădălin Doru), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 77/2012. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract 
de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe şi Asociaţia „Fundament”, în vederea organizării şi finanţării manifestării culturale – 
„Sfântu Gheorghe – Capitală Culturală şi de Tineret a Ţinutului Secuiesc.” Prezintă: Antal Árpád 
András, primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „ Mulţumesc frumos. Sper că acum 
a avut timp toată lumea să studieze programul proiectului. Am în faţă 26 de contracte de 
parteneriat şi s-a mai conturat o propunere în urma discuţiei cu domnul Ferencz  Csaba şi 
doamna Bereczki Kinga, şi dacă îmi daţi voie îl voi prezenta aşa cum s-a discutat. Deci, la 
cheltuieli cu personalul figurează 104.720 lei, şi la programele organizaţiilor de tineret 52.730 
lei.  Ca să nu fie probleme cu întregul buget, propunem ca aceste două puncte să fie schimbate şi 
să aprobaţi bugetul în această formă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Alte intervenţii? Nu sunt. 
Vă rog să votăm propunerea domnului primar.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pârvan Rodica) şi 1 vot abţinere (Ivan 
Niculae Gheorghe). 
 „Aprobată. Acum să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pârvan Rodica) şi 3 voturi abţineri 
(Fazakas Mihail, Gazda Zoltán, Ivan Niculae Gheorghe), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 78/2012. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri în 
vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2012. Prezintă: Antal Árpád András, 
primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În acest an, 
Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe va fi organizat între 27 şi 29 aprilie. În proiectul de hotărâre 
actual sunt stipulate condiţiile, circumstanţele şi taxele de închiriere. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Nu sunt intervenţii. Vă rog 
să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 79/2012. 
 „S-a adoptat. Trecem la Diverse. Are cuvântul domnul consilier Takó Imre.” 



 DIVERSE 
 Domnul consilier TAKÓ IMRE (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Ca să nu plecăm acasă cu 
supărare şi cu un gust amar şi pentru că urmează Ziua Femeii, vreau să înveselesc puţin 
atmosfera, şi ca cel mai în vârstă, doresc tuturor doamnelor consilier prezente, tuturor doamnelor 
care lucrează la Consiliu şi doamnelor prezente,  multă, multă sănătate şi toate cele bune. Doresc 
ca femeile să fie frumoase şi deştepte ca Kim Basinger sau Claudia Shiffer, în funcţie de 
preferinţe, blonde sau brunete, puteţi alege. În bucătărie să se descurce ca Sthal Judit şi când 
cineva stă neputincios în pat, perechea lor, să se roage ca Maica Tereza. Să mormăie o rugăciune 
în timp ce dragii lor soţi sforăie. Aproape că rimează. Şi dacă tot suntem la rime, aş citi două 
versuri care sper că un pic... „Primăvară, flori, femei şi dragoste, fără ele nu ar fi viaţă pe 
pământ. Şi bine ar fi dacă printre stele am găsi asemenea! Trăiască femeile!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Mulţumim domnului Takó, în numele doamnelor. Domnul Ivan.” 
 Domnul consilier IVAN NICULAE GHEORGHE (lb.r.): „Mulţumesc şi mulţumesc şi 
domnului Takó pentru iniţiativa de a felicita în numele Consiliului domnele şi domnişoarele. 
Ceea ce aş vrea să cer este faptul că avem probleme cu deschiderea e-mail-lor în care ne vin 
materialele, respectiv acele programe arhivate prin care ni se răspunde prin...,aparatul ne 
răspunde că este expirat nu ştiu ce fel de program şi nu putem să deschidem cu el. Aş ruga dacă 
se poate, să punem la punct asta, să nu trebuiască să reluăm ceea ce a fost la începuturi, când 
materialele în program..., adică pe suport de hârtie. De asemenea, aş dori s-o rog pe doamna 
secretar, sau pe cei care se ocupă de aceasta, să actualizăm cât de cât site-ul primăriei, pentru că 
la hotărâri suntem la nr. 269 din 27.10.2011. Şi noi suntem astăzi în 6 martie cu hotărârile şi nu 
am făcut nimic. Dacă la Procesele – Verbale de şedinţă suntem până la 26 ianuarie, să încercăm 
şi cu hotărârile să fim cât mai aproape, să ne putem documenta la ceea ce avem nevoie. Mai am 
un punct aici, dar îl las astăzi şi aştept şedinţa ordinară. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă FAZAKAS MIHAIL (lb.m.): „Mulţumim. Cum nu mai 
sunt alte intervenţii vă doresc o după-amiază plăcută.” 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 martie 2012. 
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