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PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 11 noiembrie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Incze Alexandru, Miklós Zoltán, Palela 
Rădiţa şi Profiroiu Marilena. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 1458/07.11.2013. 
 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 mass-media. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salut cu drag 
consilierii şi reprezentanţii presei prezenţi la şedinţa de azi a Consiliului Local. Pe Ordinea 
de zi a şedinţei de azi figurează un punct, şi aş dori să întreb dacă are cineva observaţii, în 
legătură cu Ordinea de Zi. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D1, prin care ar trebui să facem mici rectificări bugetului nostru. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Cine este de acord cu adăugarea unui punct pe Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Vajna László). 
 „15 voturi unanime. Trecem la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei 
de azi. Primul punct se referă la încheierea unui contract de mandat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. Domnule primar, vă rog să 
prezentaţi acest proiect.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Contract de mandat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Compania Naţională de 
Investiţii S.A. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Compania Naţională de Investiţii construieşte în Sfântu Gheorghe o sală de sport, şi pentru 
acest lucru, trebuie să încheiem un contract de mandat, deoarece se doreşte folosirea unei 
pardoseli asemănătoare celei din sala sporturilor din strada Vânătorilor, dar care nu 
corespunde cerinţelor sportivilor. Astfel, am ajuns la înţelegerea prin care solicităm o 
pardoseală de calitate mai bună. Diferenţa de preţ care reiese între cele două tipuri de 
pardoseală, cea din proiect, şi cea de calitate superioară, o va achita municipalitatea. 
Deoarece, la ora actuală  investiţia nu este a Consiliului Local, ci va deveni a noastră, după 
ce se vor finaliza lucrările la sala de sport, şi se va face predarea, în luna decembrie, până 



 

 

atunci trebuie să încheiem acest contract. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Mă scuzaţi, dar datorită faptului că am am sărit peste, înainte de a vota acest punct, 
să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi, cea cu punctul D1 inclusă. Mulţumesc 
frumos.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu avotat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica, Vajna László). 
 „Mulţumesc frumos. Aş dori să întreb dacă, în legătură cu proiectul prezentat de 
domnul primar, are cineva observaţii sau intervenţii, iar dacă nu are nimeni, supun la vot 
proiectul de la punctul 1.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
251/2013. 
 „Îl rog pe domnul primar să prezinte punctul D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Suma pe 
care am aprobat-o la punctul 1 de pe Ordinea de zi trebuie să figureze şi în buget. În afară 
de această sumă, mai alocăm 37.000 de lei pentru Liceul Teoretic Mikes Kelemen, 10.000 
de lei pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a zilei de 1 Decembrie. Pentru planul 
realizării lucrărilor din strada Gábor Áron, dorim să alocăm suma de 167.000 de lei, iar la 
Şugaş Băi avem nevoie de o străduţă pentru a putea avea acces la centrul nostru de acolo, 
iar aici alocăm suma de 43.000 de lei. Suma care se ridică la 593.300 de lei o luăm de la 
capitolul de cheltuieli „Dobânzi”, căci cheltuielile de anul acesta în ceea ce priveşte 
dobânzile bancare sunr mult mai mici decât am preconizat la începutul anului. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva observaţii sau întrebări privind rectificarea bugetului? Dacă nu are 
nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
252/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Întreb dacă mai doreşte cineva să intervină la Diverse. 
Dacă nu, vă mulţumesc frumos. (lb.r.): Doamna Pârvan, v-aţi înscris la Diverse? ” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. S-au pus containerele acelea 
frumose şi igienice, însă romii au inventat o chestie aşa lungă, cu un cârlig la capăt, şi 
introduc, scot gunoaiele, selectează ce iau, şi ajungem tot de unde am plecat. Avem Poliţie 
care se calcă pe picioare. Poliţie, Poliţie Comunitară, Jandarmerie şi alte poliţii. Nu ştiu 
dacă nu s-ar putea face ceva, pentru că, în condiţiile date, nu ajută cu nimica, acele 
containere. Este aşa mizerie mare. Eu vorbesc de zona în care locuiesc, şi pe unde trec, şi 
unde-i văd. N-ai curaj să te agăţi de ei, că dacă te-ai agăţat, nu rezolvi nimic, din potrivă. 
Dacă putem găsi o soluţie, eu cred că ceea ce spun eu au constatat şi colegii prin oraş, că 
nu cred eu că vine numai în spatele, la scară acolo, la magazinul chinezesc, şi fac ceea ce 
vă spun eu. Se crează un mare focar de infecţie, vine iarna, dar va veni şi primăvara, şi nu-
şi mai găsesc utilitate, acele containere. Oamenii vin foarte devreme, şi ridică gunoiul 
dimineaţa, iar spre după-amiază e o mizerie crasă. Şi a doua problemă – rugăm, domnule 
primar, acum este momentul, să vă ţineţi, vă rog frumos, de cuvânt, vis-a-vis de locuitorii 
de la blocul 3, că se lucrează în faţă, şi când vine şi pune asfaltul, vă rugăm foarte mult, 
două roabe de ceva, şi pentru cei din spate, de-acolo, care ziceţi că nu-s plătitori de zona 1. 
Sunt plătitori de impozit, şi vă roagă...Dacă mă duc astăzi să plătesc întreţinerea, iară mă 



 

 

omoară domnul Mezei cu cerinţele. Două roabe, să astupe puţin şi găurile ălea din spate. 
Vă mulţumesc. Să zic că n-am venit degeaba, dacă tot am venit târziu.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.r): „Şi eu am o observaţie. 
(lb.m.): Tinerii se adună în spatele Magazinului Spar şi deranjează liniştea locatarilor. 
Poliţia Comunitară ar trebui să meargă mai des pe acolo, şi să verifice această situaţie. Din 
părculeţul de lângă Restaurantul Park, au venit aici, în spate la Spar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Se pare că am alungat tinerii 
dintr-un loc, dar şi-au găsit alt loc. Deci, tinerii nu s-au schimbat, sau cel puţin acest grup 
nu s-a schimbat doar din faptul că noi încercăm să rezolvăm problemele oraşului. 
Propunerea mea este aceea că, există acel număr verde gratuit, la care se poate suna atunci 
când sunt aceşti tineri acolo, şi în 10 – 15 minute, poliţiştii sunt acolo. Eu o să le spun să 
treacă pe acolo de două ori pe săptămână, dar se poate că vor merge acolo, când nu va fi 
nimeni. Deci, dacă vrem să avem rezultate, atunci cel mai bine ar fi să anunţăm când sunt 
aceşti tineri acolo. (lb.r.): În ceea ce priveşte problema containerelor, într-adevăr trebuie să 
recunoaştem faptul că sunt mai creativi ca noi, şi noi am crezut că vom rezolva această 
problemă, în momentul în care am decis să montăm aceste containere subterane, semi – 
subterane. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, este o realitate că au găsit soluţii, cei de la 
Őrkő, pentru că, în primul rând, vorbim despre cei de la Őrkő, dar şi de cei din Hetea şi din 
alte zone din apropiere. Acum experimentăm o altă soluţie, şi anume încercăm să îngrădim 
accesul şi facem nişte containere pentru gunoi şi dăm chei pentru aceste containere. Vor fi 
închise. Avem deja 2 montate în oraş, şi vom monta şi altele, de anul viitor. Să vedem ce 
soluţii vor găsi în aceste situaţii. Vă spun sincer că mă simt puţin neputincios, şi la fel spun 
şi reprezentanţii Poliţiei, pentru că, la nivelul oraşului vorbind, avem în jur de 140 de 
locaţii de depozitat gunoiul şi practic am observat că există o împărţire a teritoriului, în 
sensul că au program de la 6 dimineaţa până la 14,00 stă cineva, la ora 14,00 vine altcineva 
şi ia locul. Nu avem atâţia poliţişti să punem un poliţist lângă fiecare container de gunoi. 
Din păcate, este o realitate. Vă spun sincer, dacă v-aş spune acuma că mâine rezolvăm 
problema, aş fi neserios. Deci, încercăm să găsim soluţii, am sperat atunci, când am decis 
să cumpărăm, şi nu sunt ieftine, să ştiţi, aceste containere semi – subterane, am sperat că se 
va rezolva această problemă. Nu s-a rezolvat, acum sperăm că se rezolvă cu acestă nouă 
măsură. Vom vedea în lunile următoare ce efect va avea şi evident şi Poliţia, dar Poliţia nu 
are ce să facă cu ei, că degeaba amendează, oricum nu plătesc amenda, iar alte soluţii nu 
prea au. Întotdeauna am spus, măcar copiii să fie luaţi de acolo, să nu crească copiii lângă 
coşul de gunoi, sau containerul de gunoi. Am vorbit şi eu cu cei de la Protecţia Copilului, 
să ia măsuri, dar nici ei nu au ce să facă. Este o problemă reală care, în acest moment, 
trebuie să spunem că, rezolvarea acestor probleme ne depăşeşte. Căutăm soluţii, dar nu 
avem o soluţie miraculoasă.  Soluţia miraculoasă ar fi să existe nişte politici publice la 
nivel naţional, care să nu-i încurajeze pe cei care se află în sărăcie adâncă, să facă foarte 
mulţi copii. Dar asta nu este problema noastră, este problemă naţională şi cred că este o 
problemă de siguranţă naţională, nu autonomia secuilor este problema siguranţei naţionale, 
ci problema copiilor care se nasc în aceste familii. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Prin asta închidem şedinţa extraordinară de azi. Mulţumesc frumos. Vă doresc 
tuturor 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 extraordinare a Consiliului Local din data de 12 decembrie 
2013. 



 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR, 
                     Sztakics Éva-Judit                                                             Kulcsár Tünde  


