
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 60.371/2014 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 28 noiembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Tischler Ferenc, Vajna László, Zsigmond József. 
 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. 1.474/22.11.2013. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád-András, primarul mnicipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva–Judit şi dl. Tischler Ferenc, viceprimarii mnicipiului 
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.): „Îi salut cu 
respect pe domnul primar, pe colegii consilieri, pe reprezentanţii presei, pe conducătorii 
instituţiilor subordonate municipalităţii, cât şi pe toţi cei care participă ca şi civili, la 
şedinţa noastră de azi. Înainte de a trece la punctele de pe Ordinea de zi a şedinţei de azi, 
rog colegii consilieri să-şi pornească aparatele şi să adoptăm singurul Proces-Verbal al 
şedinţei anterioare. Este vorba despre Procesul - Verbal al şedinţei extraordinare din data 
de 16 octombrie. Întreb: cine este de acord cu Procesul – Verbal al şedinţei din 16 
octombrie? Să votăm despre acesta.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (József 
Álmos-Zoltán). 

„S-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctele de pe Ordinea de zi. Aş dori să 
întreb dacă, în legătură cu aceasta, are cineva observaţii sau intervenţii? Domnule primar, 
poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să revoc punctul 18 de pe Ordinea de zi, şi aş dori să propun un punct D1, nu neapărat în 
locul celui revocat. Acest punct D1 se referă la rectificarea bugetului Teatrului „Andrei 
Mureşanu”. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Alte intervenţii în legătură cu Ordinea de zi a şedinţei de azi? Doamna Palela 
Rădiţa, la Diverse. Domnul Guruianu Mădălin?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „La Diverse, vă rog.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da. Bine, 
mulţumesc frumos. Vă rog să votăm în legătură cu Ordinea de zi a şedinţei de azi, cu 
aceste modificări propuse.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctele de pe Ordinea de zi. Punctul 1 
îl prezintă domnul primar.” 
 



 

 

 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2013. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea. La începutul anului am adoptat bugetul oraşului cu suma de 
107.460.270 de lei. În primele 3 trimestre am completat bugetul cu 7.330.360 de lei. Deci, 
la sfârşitul celui de-al treilea trimestru, am avut un buget de 114.709.630 de lei. La data de 
30 septembrie aveam un buget de 87.615.134 de lei, ceea ce reprezenta 76,33% încasări 
realizate. La capitolul cheltuieli aveam suma de 81.296.723 de lei, deci 70,21% din 
cheltuieli. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Aş dori să întreb dacă are cineva intervenţii la acest punct? Dacă nu are nimeni, să 
votăm despre punctul 1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
253/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate.  
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa 
cum bine se ştie, pe strada Lăcrămioarei se construieşte o Biserică Reformată. Am dori să 
contribuim la construirea acesteia cu suma de 200.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1, 3 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Are cineva păreri, 
intervenţii? Dacă nu, să votăm despre acest punct.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
254/2013. 
 „Vă mulţumesc. S-a adoptat. ” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind sprijinirea 
bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
fiecare an, municipalitatea acordă sprijin pentru încălzire bisericilor creştine. Şi în acest an 
s-a întâmplat acest lucru, prin HCL nr. 83/2013. În total am acordat bisericilor, suma de 
117.000 de lei. Am dori să majorăm aceste sume, căci meteorologii anunţă o iarnă grea, şi 
am dori să luăm de pe umerii bisericilor o parte din aceste greutăţi. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia socială a acordat avizul, cu următoarea propunere – majorarea cu 2.500 
de lei sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe nr 2. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Într-adevăr, acest sprijin am 
obişnuit să-l acordăm împărţit pe biserici, în schimb Biserica Ordodoxă se află aproape de 
finalizarea bisericii aflate în construcţie, deci solicitarea este îndreptăţită, motiv pentru care 
propun aprobarea acestei propuneri. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este în regulă, 
mulţumesc frumos. Cine este de acord cu acestă modificare a proiectului de hotărâre 
privind sprijinirea bisericilor creştine? 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a acceptat în unanimitate. Acum, să votăm despre întregul punct 3 de pe Ordinea 
de zi.” 



 

 

 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
255/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. În cadrul 
şedinţei anterioare de consiliu, am menţionat faptul că vom mai face rectificări bugetare în 
acest an, o dată sau de două ori. Slavă Domnului, şi acum facem rectificări pozitive: 
majorăm încasările municipalităţii cu suma de 957.700 de lei, ceea ce înseamnă că depăşim 
suma de 120.000.000 de lei pe anul acesta, mai exact, vorbim de 120.311.330 de lei. În 
propunere există şi rectificări legate de capitolele de cheltuieli. Voi încerca să enumăr 
câteva din cele mai mari: 210.000 de lei pentru asistenţii personali şi pentru indemnizaţiile 
lunare ale persoanelor cu handicap grav. Aici aş dori să subliniez faptul că nu am primit de 
la Guvern acea sumă pe care am acceptat-o la şedinţa anterioară, ci practic, Guvernul 
asigură până la sfârşitul anului. Deci, practic, suma de bani adoptată în şedinţa anterioară 
este tot contribuţia municipalităţii şi sperăm să o recuperăm până la sfârşitul anului, de la 
Guvern. 440.000 de lei sunt pentru acoperirea unei părţi a cheltuielilor pentru lucrările de 
modernizare a atelierelor şcolare şi a laboratoarelor Grupului Şcolar Puskás Tivadar. Am 
renunţat la achiziţionarea unui autoturism, astfel micşorăm acest capitol cu 80.000 de lei. 
Rectificăm bugetul Teatrului Tamási Áron cu suma de 222.000 de lei, dar aş dori să 
menţionez aici faptul că acest sprijin este condiţionat, deci oferim acest sprijin financiar 
condiţionat, căci la începutul anului am stabilit faptul că municipalitatea va sprijini teatrul, 
în perioada 2013 – 2016, deci în următorii 4 ani, cu 34 de milioane de lei. Noi am aprobat 
deja această sumă şi am asigurat-o teatrului. Astfel că, tot ceea ce depăşeşte suma de 34 de 
milioane de lei, practic, în următorii 3 ani teatrul trebuie să realizeze, şi până când nu se va 
semna un acord în acest sens, chiar dacă acum se adoptă această hotărâre, nu se va vira 
suma de bani. De aceea am spus că este un sprijin condiţionat, căci trebuie să se nască un 
acord scris între Consiliul Local şi conducerea teatrului pentru ca noi să virăm această 
sumă de bani. Rectificăm bugetul Teatrului Andrei Mureşanu cu suma de 50.000 de lei. 
Practic, din această sumă se vor acoperi anumite cheltuieli cu investiţiile. Aşa cum bine se 
ştie, teatrul s-a mutat în clădirea cinematografului. Am reuşit să transformăm clădirea într-
una utilizabilă, dar este evident că investiţiile deabia acum încep. Aceste cheltuieli se ridică 
la suma de 200.000 de lei, 150.000 de lei a obţinut teatrul din anumite sponsorizări, iar 
municipalitatea contribuie cu 50.000 de lei. Se alocă suma de 60.000 de lei pentru editarea 
primului volum al cărţii „Personalităţi ale oraşului Sfântu Gheorghe”, şi pentru editarea 
cărţii „De la Sfântu Gheorghe la Torino şi retur”. Pentru editarea noului volum al cărţii 
„Sfântu Gheorghe pentru copii” am dori să alocăm suma de 32.000 de lei. Rectificăm 
bugetul Comisiei de Sport cu suma de 76.000 de lei. La începutul anului, Comisia a promis 
acest sprijin cluburilor sportive. A fost comparat cu cuantumul bugetului, iar din moment 
ce, în acest sens, bugetul a crescut, putem asigura această sumă. Alte sume mai mari care 
trebuie menţionate – pentru blocul social de pe strada Mikes Kelemen, 308.000 de lei, din 
care acum, municipalitatea asigură 90.000 de lei. Miksorăm aportul propriu al Consiliului 
Local la proiectul Gospodăriei Comunale pentru reţeaua de apă şi canalizare, cu suma de 
530.000 de lei. Aici, pentru întregul proiect, municipiul are un aport de 2%. La început am 
calculat că se vor realiza mult mai multe lucrări la începutul anului, dar cum s-a realizat 
mai puţin, aşa şi aportul municipalităţii este mai mic. Deci, practic, de aici putem regrupa 
această sumă de 530.000 de lei. Alocăm suma de 65.000 de lei pentru achiziţionarea Sălii 



 

 

Kamara, iar tot ca rezultat al unor regrupări, societatea de salubrizare primeşte 200.000 de 
lei. La capitolul cheltuieli pentru reabilitarea unor străzi scădem suma de 400.000 de lei. 
Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În cadrul 
şedinţei Comisiei Economice, care a avut loc cu câteva minute înainte de şedinţa de 
Consiliu, s-a născut propunerea ca suma alocată achiziţionării Sălii „Kamara” să fie 
revocată pentru o perioadă de timp, căci până s-a realizat evaluarea terenului, s-a produs o 
dezmembrare, deci evaluarea care s-a făcut nu mai este valabilă. Şi până când nu există o 
înţelegere între vânzător şi cumpărător, nu poate figura în bugetul nostru o sumă alocată în 
acest scop, aşa că, de la 70.02 am dori să scoatem această sumă şi să o regrupăm la 84.02, 
deci pentru modernizarea străzii Borviz, temporar, şi atunci evident se rezolvă. Aceasta 
este propunerea Comisiei Economice. Comisia nr 5 a acordat aviz favorabil, proiectului. 
Domnul primar, aveţi cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Bine, aici atât, dar prin 
faptul că am adoptat acordarea bisericilor creştine un plus de 2.500 de lei pentru sprijin 
pentru încălzire, propunerea mea este să scădem din suma de 650.000 de lei cei 2.500 de 
lei, şi să regrupăm la capitolul 84.02 doar suma de 647.500 de lei. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Întreb cine este 
de acord cu această completare?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate. Şi atunci, cine este de acord cu întregul proiect de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
256/2013. 
 „Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Societatea de transport în 
comun S.C. Multi-Trans S.A. a realizat în anul 2013, 3.430.600 de lei încasări, iar la 
capitolul cheltuieli 3.428.500 de lei. În urma acestor suma, rezultă un profit de 2.100 de lei, 
la sfârşitul anului, dacă văd bine aici, din aceste sume. Da, deci are un venit de 2.100 de 
lei. Eventual, dacă domnul director al societăţii doreşte să spună câteva cuvinte, mai ales şi 
datorită faptului că data trecută, când am vorbit despre planuri, nu a fost prezent, şi eu am 
prezentat în locul dumnealui. Dacă acum doreşte să spună câteva cuvinte doamnelor şi 
domnilor consilieri, eu îl invit să vină mai aproape. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Îl invit pe 
domnul director să ia locul la microfonul pentru invitaţi.” 
 Domnul TITTESZ ZOLTÁN – Director al S.C. Multi-Trans S.A. (lb.m.): 
„Mulţumesc frumos. Bună ziua tuturor. Bugetul pe acest an s-a născut prin urmărirea 
exactă a ciferelor de anul trecut. Ceea ce s-a schimbat se datorează faptului că, la mijlocul 
2013 s-au majorat cheltuielile către Consiliu Local. Şi bine-nţeles, cu aceleaşi sume s-au 
majorat atât încasările cât şi cheltuielile. Nu am planificat investiţii în acest an, sperăm ca 
la anul să reuşim să achiziţionăm câteva autobuze noi, cu ajutorul Consiliului.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumim, 
domnule director. Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de către comisia nr 5, cu 
3 voturi pentru şi 2 împotrivă. Întreb dacă are cineva observaţii sau adăugiri? Dacă nu, să 
votăm în legătură cu acest proiect.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Guruianu Mădălin Doru, 



 

 

Profiroiu Marilena), şi 2 abţineri (Palela Rădiţa, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 257/2013. 
 „Proiectul este adoptat. Mulţumesc frumos.” 
  PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Punctele 
de la 6, la 9 de pe Ordinea de Zi, practic, reprezintă punctele prezentate la proiectul de 
rectificare bugetară. Se referă la includerea în bugetul propriu al anumitor instituţii. Dacă 
sunteţi de acord, din acest motiv, dacă-mi permiteţi, nu le voi prezenta separat, ci se poate 
vota pe rând. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Între timp, mă uit şi la avizele de specialitate. Comisiile de specialitate 1 şi 5 au 
acordat avize favorabile la toate punctele de la 6 la 10, de pe Ordinea de zi. Are cineva 
ceva de adăugat, în ceea ce priveşte bugetul Casei de Cultură? Dacă nu are nimeni, să 
votăm despre acesta. ” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
258/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Are cineva 
observaţii sau intervenţii în legătură cu acest proiect? Dacă nu are nimeni, să votăm în 
legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate,HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
259/2013. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Are cineva 
observaţii sau intervenţii în legătură cu acest proiect de pe Ordinea de zi? Dacă nu are 
nimeni, să votăm şi în legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
260/2013. 
 „Vă mulţumesc. S-a adoptat proiectul de hotărâre.  
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Are cineva 
observaţii în legătură cu acest proiect de pe Ordinea de zi? Dacă nu are nimeni, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
261/2013. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL X 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 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  



 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnule primar, 
poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
modificate încasările proprii la şase instituţii de învăţământ, slavă Domnului, în direcţie 
pozitivă în fiecare caz. Aşadar, felicitări acestor instituţii. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi acest proiect 
de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile 1, 4 şi 5. Are cineva păreri? Dacă nu, să 
votăm despre acesta.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
262/2013. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scutirea 
proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Puskás Tivadar nr. 65, bl. 34, sc. B, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 
ani. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu prezint acest 
proiect de hotărâre. S-a termoizolat această scară de locuinţe. Propunem scutirea de la plata 
impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani, a locatarilor din această scară, cu excepţia a 
trei familii. Din cele 3 familii, una a vândut apartamentul între timp, iar celelalte două au 
restanţe, aşadar nu pot beneficia de această scutire. Întreb dacă are cineva întrebări, sau 
observaţii? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
263/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
  PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scutirea numitului 
Bihari Béla, proprietar al imobilului cu destinaţia de locuinţă situat pe str. Dakó nr. 2/A 
respectiv, numiţilor Szabó Sára şi Bihari Éva coproprietari ai imobilului cu destinaţia de 
locuinţă situat pe str. Şoimului nr. 12, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 
ani. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Următorul 
proiect, punctul 12, se referă tot la o scutire de la plata impozitului, pe o perioadă de 7 ani. 
În acest caz, proprietarii casei s-au adresat Primăriei, în acest sens. Domnul Bihari Béla şi 
coproprietarii Szabó Sára şi Bihari Éva, solicită scutire de la impozitul pe clădire, pe o 
perioadă de 7 ani, pentru imobilele lor, aflate pe strada Dakó nr. 2/A şi Şoimului nr 12. 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Are cineva întrebări 
sau observaţii? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela Rădiţa, 
Pârvan Rodica, Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 264/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
  PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deoarece tot eu 
sunt cea care prezintă punctele 13 şi 14, permiteţi-mi să le prezint împreună. Este vorba 
despre impozitele şi taxele pentru anul viitor, respectiv despre aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale. Înainte de a trece la impozitele şi 
taxele de anul viitor, aş dori să spun foarte pe scurt, în două propoziţii, că până la data de 
15 noiembrie anul curent, s-a observat o uşoară creştere la încasările de la persoanele 
fizice, de 0,2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La persoanele juridice, această 



 

 

dorinţă de plată a fost mult mai mare, în pofida faptului că în anul 2013 am majorat 
impozitele persoanelor juridice. La impozitul pe clădiri, au plătit cu 7% mai multe 
persoane juridice. Pe terenuri am încasat cu 5%, respectiv pe autovehicule cu 7% mai mult. 
Pentru anul viitor nu intenţionăm să mărim impozitele,nici în cazul persoanelor juridice, 
nici în cazul persoanelor fizice, deci rămân la nivelul celor din acest an. Câteva modificări 
se regăsesc, însă, în proiectul de hotărâre. Introducem noi impozite, cum ar fi 
promoţional... deci pentru evenimente publicitare – 10/mp/zi, pentru ocuparea spaţiului 
public. În cazul autoturismelor parcate neregulamentar, în măsura în care introducem 
blocarea roţilor, introducem şi o taxă de 50 de lei pentru aceste cazuri. În multe cazuri, în 
instituţiile noastre sportive, beneficiază de reduceri, sau chiar de gratuitate totală 
persoanele cu oarecare dizabilităţi. Introducem câteva taxe noi: intrare pe terenul de 
minigolf din Şugaş Băi, pe terenul de sporturi extreme, pe peretele de căţărări, şi pentru 
complexul de tratament care se va deschide anul viitor, deoarece acestea nu au existat până 
acum, căci aceste unităţi nu au funcţionat până în momentul de faţă. Cuantumul propus aici 
al taxelor şi impozitelor corespunde în totalitate valorilor incluse şi asumate în proiectul 
câştigat, deoarece acestea sunt activităţi generatoare de venituri. Introducem o taxă de 500 
de lei la taxele speciale pentru cazul în care, un tânăr cuplu doreşte să spună „Da”, în afara 
clădirii Primăriei. Şi acest lucru va fi posibil în viitor, cu anunţarea prealabilă şi aprobarea 
primarului, în oraşul nostru. Iată câteva modificări faţă de taxele şi impozitele din 2013 – 
taxele pentru autoturismele remorcate şi transportate, în urma parcărilor neregulamentare, 
va scădea de la 450, la 200 de lei. Taxa de salubrizare, pentru cei care nu au contract cu 
Tega, să o majorăm de la 10, la 15 lei, iar pentru persoanele juridice, de la 150 de lei, la 
300 de lei. Introducem Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor, în 
cazul persoanelor juridice, conform Codului Fiscal – de procentul maxim de 40% au 
beneficiat cei ale căror investiţii s-au ridicat la 20 milioane de euro. Acum, acest plafon a 
scăzut la 10 milioane de euro, şi retroactiv, pentru investiţii mai mici acordăm reduceri mai 
mari, totodată şi pentru numărul de locuri de muncă create. Deci, şi acolo există bonificaţii. 
Scutirea de la plata impozitelor, de altfel, o propunem pe o perioadă de 7 ani – 2014-2020, 
pe care societatea o poate solicita pe o perioadă de 3 ani. Doar ca fapt divers, aş dori să 
spun că valoarea, cuantumul acestor scutiri de la plata impozitelor, în 2012 a fost prea 
modestă, 842 lei, în 2013 deja 15.146 lei, dar eu sper ca în viitor, să putem acorda mai 
multe scutiri de la plata impozitelor, deoarece asta va însemna că se întâmplă investiţii în 
oraş. Rămân în continuare la  bonificaţii- atât persoanele juridice cât şi cele juridice care îşi 
achită impozitele până în februarie – 10% reducere, iar în luna martie - 5% reducere. 
Menţinem reducerea de 50% pentru pensionari, în cazul în care pensia este mai mică decât 
salariul minim pe economie. Rămâne valabilă, în continuare, scutirea de la plata 
impozitului, pe o perioadă de 7 ani, pentru persoanele fizice şi juridice, care termoizolează 
imobile cu destinaţia de locuinţă. În mare, atât am dorit să spun. Dacă sunt întrebări sau 
propuneri...Îl rog pe domnul primar să completeze cele spuse de mine.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Practic, aş dori 
doar să fac anumite clarificări, respectiv faptul că nu introducem noi taxe, ci în cazul 
instituţiilor nou înfiinţate, suntem nevoiţi să reglementăm preţurile şi stabilim preţurile de 
intrare la noile instituţii, respectiv încercăm să răspundem la nevoile cetăţenilor – de 
exemplu, oferim şansa celor care nu doresc să se cunune la Primărie, şi ar dori ca cineva 
din cadrul Primăriei să se deplaseze la ei, şi bine-nţeles, acest fapt trebuie instituţioalizat. 
Până acum nu am putut asigura acest lucru, deci degeaba ni s-au adresat cu acest gen de 
pretenţii, locuitorii oraşului Sfântu Gheorghe, deoarece nu am putut îndeplini. Acum, prin 
faptul că introducem această taxă specială, dacă cineva plăteşte suma de 500 de lei, va fi 



 

 

cununat de un coleg din cadrul Primăriei, de viceprimari sau de primar, chiar dacă acest 
lucru nu se întâmlă în sala de cununii, ci în afara acesteia, bine-nţeles, pe teritoriul 
municipiului. Deci, nu dorim să călătorim în Canada, să oficiem cununii. Deci, pe teritoriul 
oraşului, putem asigura acest lucru, în urma plăţii a taxei de 500 de lei. Mulţumesc frumos. 
” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Comisia 
Economică mai are o propunere de modificare. La anexa 3, articolul 10, alineatul 8, 
propune următoarea modificare, citesc textul în limba română - „facilităţile prevăzute de 
prezenta schemă se acordă investiţiilor finalizate după 1 ianuarie 2013. data finalizării 
investiţiei se consideră data recepţionării lucrărilor de construire, în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile în domeniul construcţiilor.” (lb.m.) - Dacă are cineva 
observaţii sau intervenţii? Dacă nu, să votăm în legătură cu propunerea Comisiei 
Economice.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Mulţumesc frumos. Şi atunci, să votăm despre 
proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor de anul viitor.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela Rădiţa, 
Pârvan Rodica, Profiroiu Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 265/2013. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre de la punctul 14 se leagă strâns de cel anterior. L-am prezentat deja. Întreb dacă 
are cineva observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre, iar dacă nu să votăm despre 
punctul 14 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (Palela Rădiţa, Pârvan Rodica, Profiroiu 
Marilena), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 266/2013. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a patru chioşcuri din lemn, domeniu privat al municipiului Sfântu 
Gheorghe, destinate unor activităţi complementare celor două patinoare artificiale din 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2008 am achiziţionat două patinoare. De câţiva ani, aceste patinoare sunt operate de o 
asociaţie, nu de municipalitate. Mai sunt şi alte activităţi adiacente, cum ar fi vânzarea de 
ceai, sau darea în chirie a patinelor, şi altele. În fiecare an organizăm licitaţie publică 
pentru aceste patru chioşcuri de lemn, deci despre asta este vorba şi acum. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva observaţii, sau întrebări legate de acest proiect de hotărâre? Dacă nu, să 
votăm despre acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
267/2013. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 346/2005 încheiat între Parohia Romano-
Catolică IV Sfântu Gheorghe şi Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aşa cum bine se 



 

 

ştie, Şcoala „Néri Szent Fülöp” a fost construită de Biserica Catolică. Pentru aceasta plătim 
o chirie de 1 euro/mp. Această chirie dorim să o ridicăm, de fapt Biserica doreşte acest 
lucru, dacă considerăm şi noi, la 1,5 euro/mp. Are cineva păreri, sau doreşte să intervină 
cineva? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
268/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 34534/17.07.2013, încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi S.C. FARMACOM S.A. Braşov. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dat 
în chirie un imobil situat pe strada Kós Károly, Farmaciei „Iris”. Această farmacie a fost 
vândută către Farmacom S.A., şi noul proprietar solicită încheierea unui contract de 
locaţiune pe aceeaşi perioadă, cu aceleaşi clauze pe care le-am avut cu Farmacia „Iris”. 
Despre asta este vorba în proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil. Are cineva păreri sau 
observaţii? Dacă nu, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
269/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Punctul 18 de pe Ordinea de zi a fost revocat. Urmează 
punctul 19.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea 
infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-
private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este vorba 
despre amplasarea inverstiţiilor de la Şugaş Băi. În anul 2009, când am scris proiectul, 
împreună cu firma de consultanţă, am considerat că vom achiziţiona obiecte de amenajare, 
în valoare mult mai mică. În schimb, suntem obligaţi să achiziţionăm acele bunuri. 
Acestea, în unele cazuri, au fost subevaluate. În câteva cazuri, în perioada 2009 – 2013, 
2014, preţul unitar al anumitor bunuri s-a majorat considerabil. Această majorare de preţ, 
după evaluarea noastră, este de 259.749 lei. Bine-nţeles, aceste bunuri le vom achiziţiona 
în urma unor licitaţii, aşadar nu e sigur că asta este suma finală, deoarece, pe viitor, piaţa 
poate decide şi altfel. Pentru a putea anunţa licitaţia este nevoie ca surplusul de cheltuieli 
să fie asumat de către Consiliu. Are cineva păreri? Observaţii? Dacă nu, să votăm în 
legătură cu acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
270/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Iluminat public str. Kula-kert din Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Valoarea 
investiţiei este de 100.895 de lei. Vă rog să adoptaţi Documentaţia de Avizare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumim 



 

 

frumos. Păreri? Dacă nu, să votăm. Comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil 
acestui proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
271/2013. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 
programului multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Datorită 
succesului de care s-a bucurat evenimentul organizat în anul 2011 - „Sfântu Gheorghe – 
Oraş de 550 de ani”, am decis ca în fiecare an să organizăm un eveniment de amploare, un 
an tematic. Astfel, s-a născut ideea proiectului „Sfântu Gheorghe – Capitala Culturală a 
Ţinutului Secuiesc”, care se desfăşoară în perioada 2013 – 2016. În fiecare an din această 
perioadă de 4 ani există un an tematic. Iar perioada de timp cuprinsă între anii 2013 – 
2015, chiar dacă acest proiect se desfăşoară până în 2016, este benefică şi pentru proiectul 
pe care dorim să-l depunem, ca Sfântu Gheorghe – în numele Ţinutului Secuiesc, să fie 
Capitala Culturală a Europei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Comisiile de specialitate 1, 4 şi 5 au acordat aviz favorabil acestui proiect şi-l 
sprijină. Domnul Guruianu doreşte să intervină.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Nu ştiu dacă acum e 
primul pas, sau când vom discuta despre buget, de acel prim pas care poate deveni o 
chestiune, credem noi, foarte bună, aşa cum am discutat şi noi acum 2 săptămâni, la 
dezbatere, cu domnul primar. Poate n-ar fi rău să începem să gândim acel procent de 25% 
pe programe culturale româneşti, în cadrul unor asemenea programe, cum este chiar şi 
acesta, pentru că noi chiar credem că se referă la o conotaţie de genul acesta, conotaţie 
etnică, dar care pot fi programe foarte bune de promovare a tradiţiilor culturale maghiare, 
respectiv româneşti. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar va răspunde.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu cred că în momentul în 
care pregătim bugetul pe anul viitor, o să avem aceste discuţii şi vom găsi procentele 
necesare atât pentru proiectele multiculturale, cât şi pentru proiectele specifice 
comunităţilor. Acest proiect, practic, este mai mult un proiect regional, deci se referă la 
regiunea Ţinutului Secuiesc, şi în cadrul acestui proiect trebuie să găsim, şi am 
convingerea că vom găsi, procentele necesare. Vă mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Nefiind alte intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
272/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedintele de şedinţă. 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este vorba 
despre alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna viitoare. Urmează domnul Tischler 
Ferenc, iar în lipsa dumnealui, va fi domnul Vajna László. Cine este de acord cu această 
propunere?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

273/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2013. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
am mai amintit deja, bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu” este rectificat cu 57.000 de lei, 
din care 50.000 de lei de la bugetul local, iar 7.000 de lei reprezintă venituri proprii. Astfel, 
bugetul anual al Teatrului este 1.860.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii, întrebări? Dacă nu sunt, să votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
274/2013. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos. Urmează punctul Diverse. Primul 
care s-a înscris la luarea cuvântului a fost domnul primar Antal Árpád.” 
 
 DIVERSE 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Probabil 
că toată lumea a citit în presă, sau de pe pagina de socializare Facebook, că membrii 
mişcării naţionaliste radicale române - Noua Dreaptă - doresc să vină, din nou, la Sfântu 
Gheorghe, de 1 Decembrie. Eu m-aş bucura foarte mult dacă, Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, printr-o pozţiţie exprimată clar, ar respinge prezenţa Noii 
Drepte la Sfântu Gheorghe. Dacă-mi permiteţi, aş dori să rostesc următoarele cuvinte în 
limba română, pentru că este foarte important şi mesajul trimis prin faptul că, toţi cei de la 
această masă suntem de aceeaşi părere. (lb.r.): Deci, probabil aţi aflat din presă, că membrii 
grupării extremiste, antisemite şi antimaghiare Noua Dreaptă doresc, din nou, să participe 
duminică la Sfântu Gheorghe, la evenimentele organizate cu ocazia zilei naţionale. Noi 
ştim foarte bine, că au mai fost în Sfântu Gheorghe şi în anul 2011. ştim că nu vin să 
sărbătorească, dacă ar dori să sărbătorească, ar merge poate în Alba Iulia, sau în alte oraşe. 
La noi vin să provoace, sau să jignească comunitatea maghiră. Şi cred că ar fi un semnal 
foarte pozitiv dacă noi toţi, membrii Consiliului Local, printr-o hotărâre, am respinge 
această iniţiativă şi am spune foarte clar că nu dorim prezenţa acestor grupări extremiste, 
pentru că trebuie să fim conştienţi că dacă vin ei, o să vină şi alţii, şi până la urmă vor pleca 
şi ei, vor pleca şi alţii din oraş, dar noi toţi va trebui să rămânem în acest oraş, şi să ne 
privim în ochi, în condiţiile în care ei vor veni, vor face scandal, după care vor pleca din 
oraş. Nu ştiu cât de mult ştiţi despre această organizaţie, doar câteva cuvinte: ei, practic, 
sunt într-un fel, urmaşii legionarilor. Consideră că mişcarea legionară este, practic, sau ei 
sunt continuatorii mişcării legionare, şi ieri s-au împlinit 73 de ani de când mentorii 
spirituali ai acestei mişcări au masacrat, în noaptea de 26 spre 27 noiembrie, în 1940, la 
Jilava, în total 64 de persoane, printre care, pe fostul prim-ministru Gheorghe Argeşanu, pe 
fostul ministru al justiţiei – Victor Iamandi, şi aşa mai departe, dar tot ei sunt cei care l-au 
omorât pe Nicolae Iorga, şi nu cred că noi dorim ca în oraşul nostru să vină asemenea 
persoane. Este o organizaţie antimaghiară, antisemită. .noi credem că, atât prin Parcul 
Memorial '56, cât şi prin dorinţa noastră ca anul viitor să facem un Parc în memoria 
Holocaustului, încercăm să găsim căile prin care noi toţi trăim aici, putem trăi în bună 
convieţuire, şi cred că ar trebui să respingem foarte ferm prezenţa lor, şi să solicităm atât 
Instituţiei Prefectului care este organizatorul principal al acestor manifestări, cât şi a altor 
organizaţii care s-au implicat în organizarea Zilei de 1 Decembrie, să spună foarte clar că 



 

 

nu este de dorit ca aceste persoane să vină în oraş. Orice incident ce ar putea să se întâmple 
duminică, dacă ei ar veni în acest oraş, este responsabilitatea acestor organizatori care nu 
se delimitează de această acţiune şi de această prezenţă care a fost declarată, şi am aflat şi 
noi din presă, că acest lucru se pregăteşte, şi sunt invitaţi toţi simpatizanţii Noii Drepte din 
ţară să vină în Sfântu Gheorghe. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu cred că ar fi 
un caz fericit, dacă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ar fi de părerea 
exprimată de domnul primar, deci eu aş supune la vot această propunere, de exprimare a 
unei poziţii de refuz, pentru ca şi consilierii să ia parte la această formă de exprimare a 
părerii. Domnul consilier Guruianu doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier  GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Doar o mică adăugire la ceea ce a spus domnul primar, cel puţin la început, nu ştiu cam 
cum ar putea fi o hotărâre, cred că mai mult este o decizie a noastră, pe care o putem lua. E 
bine să nu ne jucăm mult cu cuvintele, mai ales că este un subiect atât de delicat, nu de 
alta, dar eu mi-am spus punctul de vedere clar, ferm şi răspicat, pe acest subiect, şi nu e 
prima dată când o fac. Şi acum patru ani, sau trei ani, când au vrut să mai vină, sau când au 
venit, am spus acelaşi lucru. Eu cred doar că trebuie să luăm o poziţie, aşa cum a spus şi 
domnul primar, împotriva extremiştilor, de oriunde ar fi ei, deci dacă poziţia noastră în 
momentul de faţă este coerentă, consecventă şi spunem toţi că suntem împotriva oricăror 
extremişti de genul acesta, fie acestea grupări româneşti sau maghiare, eu cred că nimeni 
de la această masă nu poate să nu ridice mâna. Mulţumesc.”  
  Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna consilier Pârvan, vă rog să vă înscrieţi.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Lăsaţi, să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Am citit în cotidianul 
Háromszék o declaraţie şi am fost foarte mulţumit de faptul că cineva a rostit cuvinte 
inteligente în interesul liniştii şi al păcii din Sfântu Gheorghe. Nu ştiu, dar cred că ar fi bine 
să apară şi în ziarele româneşti, declaraţia domnului Guruianu. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Doamna 
consilier Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Eu sunt un pic bulversată pentru că 
aflu, că se suprapune activitatea acestei organizaţii pe care nu o cunosc, sincer vă spun. Nu 
o cunosc. Nu m-am interesat despre activitatea lor....peste activitatea legionară. O să iau 
spre studiu aceasta, dar drept să spun, nu ştiu... au fost convocări undeva în ţară? Au 
provocat undeva? Ştiţi cum e: pe urmă să vină, că eu, ca român cum să votez împotriva 
românilor mei, să spun – nu domnule, măcar să fie bine aici. Eu ţin la acest oraş, eu sunt 
locuitor al acestui oraş, şi e normal ca în cazul în care existe asemenea tendinţe, sunt 
împotriva lor, dar mi se pare ciudată suprapunerea aceastaşi nu ştiu dacă au făcut rele, într-
adevăr undeva, sau ce ştiu eu ce au făcut, ca să putem lua o asemenea atitudine. Eu ştiu că 
atunci când este Ziua Naţională, fiecare se duce unde vrea. Eu aş vrea să merg la Alba 
Iulia, dar nu am cum să ajung la Alba Iulia, pentru că suntem organizatorii la o parte din 
activităţile care se preconizează aici. Am fost în colectivul de organizare şi sunt în 
continuare. Şi îmi asum o răspundere în momentul în care votez împotrivă, sau pentru 
aceasta. Am citit şi în presă, dar sigur că acuma e momentul ca fiecare să...ce ştiu, să dea 
bine sau mai puţin bine, sau deloc bine într-o situaţie. Nu, pur şi simplu cred că mă voi 
abţine, sau habar n-am, nici nu ştiu cum să votez, pentru că, conţtiinţa mea nu mă lasă nici 
să spun da, dar nici să spun nu, şi eu nu pot să votez aşa gratuit. Dar repet, asta nu 
înseamnă că, în cazul în care într-adevăr se poate face o asemenea suprapunere, ar trebui să 



 

 

fiu împotrivă. Dar mi se pare uşor exagerată suprapunerea peste mişcarea legionară. Dar 
repet, nu sunt informată în această privinţă şi încă nu pot să dau un verdict conform 
conştiinţei. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar, poate reuşiţi să o convingeţi pe doamna consilier despre asta.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, puteţi intra pe pagina de 
Facebook a acestei mişcări, şi pe paginile de Facebook ale membrilor şi veţi afla că se 
consideră urmaşii mişcării legionare. Însă dincolo de ceea ce declară pe pagina de internet, 
sau pe pagina de Facebook, ei au fost prezenţi în 2011 în Sfântu Gheorghe, şi atunci eu am 
făcut apel la calm, şi am spus populaţiei maghiare să nu răspundem la provocări, şi nu s-a 
răspuns la provocări. Şi atunci a fost un grup care s-a agitat împotriva lor, deci practic, încă 
o dată vă spun, asta funcţionează ca un magnet. Dacă vin extremiştii dintr-o parte, vin 
extremiştii şi din cealaltă parte. Dar eu nu cred că 1 Decembrie, indiferent de ce părere 
avem noi despre Ziua Naţională, şi ne-o expunem, şi e o dezbatere, şi foarte bine că este 
aşa, nu cred că 1 Decembrie trebuie să însemne că participanţii să urle - „hai afară cu 
ungurii din ţară.” Dar dacă nu mă credeţi, puteţi să intraţi pe YouTube, sau vă dau eu un 
CD pe care avem înregistrarea video a acestei grupări, aici în Sfântu Gheorghe, în 2011. 
Deci, eu nu cred că 1 Decembrie, în Municipiul Sfântu Gheorghe sau în orice alt oraş din 
această ţară trebuie să însemne manifestări de gen: „hai afară cu ungurii din ţară”. Nu asta 
înseamnă sărbătoarea. Noi, pe 15 Martie, când sărbătorim, nu avem asemenea manifestări 
şi asemenea gesturi. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna consilier Palela Rădiţa.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Sunt împotriva extremismului. Sunt 
de acord cu dumneavoastră, să nu cădem în capcană însă, dacă nominalizăm la organizaţii 
extremiste doar Noua Dreaptă, în decizia pe care o luăm. Şi dacă ne amintim bine, în 2011, 
împreună domnul primar, am gestionat acel incident, la ore târzii din noapte. Deci suntem 
negociatori de cursă lungă şi cu vechime, deci sunt împotriva extremismului. Dar, 
nominalizând de data aceasta doar organizaţia Noua Dreaptă, atunci întrebarea se pune – 
suntem împotriva cărei organizaţii extremiste, din Ungaria sau de pe teritoriul României, 
care au origine maghiară? Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Răspunde 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Din păcate, în România nu 
sunt interzise aceste mişcări extremiste şi ne întâlnim cu nişte grupări care în Ungaria de 
exemplu, sunt interzise, grupări maghiare: Garda Maghiară, de exemplu, din câte ştiu eu, 
pe teritoriul Ungariei este interzisă, dar poate să vină în România, şi probabil o să vină 
duminică în Sfântu Gheorghe, dacă va veni Noua Dreaptă, vor veni şi ei, ca să se 
contramanifeste, şi să arate cât de ...cine este mai tare în parcare, şi o să stea jandarmii între 
ei, şi nu ştiu noi, oamenii civilizaţi, ce o să facem. Dar eu acum vorbesc de Noua Dreaptă 
pentru că ei au anunţat că vor veni. Eu nu insist să spunem în declaraţie Noua Dreaptă, dar 
în acest moment este o declaraţie oficială a acestei formaţiuni. Ei au făcut apel la toţi 
membrii din ţară, să vină de 1 Decembrie la Sfântu Gheorghe. Probabil şi alţii se 
organizează. Nu ştiu dacă Garda Maghiară sau alţii, organizat vor veni la Sfântu Gheorghe, 
sau nu, dar vor fi aici, dacă vor veni unii şi alţii, sunt sigur. Deci, eu doresc ca noi să 
respingem acest tip de extremist, putem să nu fim de acord cu multe chestiuni, putem să 
avem o dezbatere civilizată pe foarte multe chestiuni. Însă dumneavoastră ştiţi foarte bine, 
şi atunci pe 30 noiembrie când au sosit, ce fel de oameni au fost, şi nu trebuie să vă uitaţi 



 

 

pe YouTube, pentru că aţi fost acolo când au urlat la mine - „afară cu ungurii din ţară.”. 
Deci, nu...practic şi acolo...şi a fost doar prima etapă, pentru că după aceea au plecat din 
oraş, în seara de 30 noiembrie, dar pe 1 decembrie au revenit în oraş, au mărşăluit şi s-au 
comportat exact cum s-au comportat şi în seara zilei de 30 noiembrie.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. S-a prezentat domnul consilier Czegő Zoltán.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru posibilitate. Nu 
este o întâmplare faptul că, de minute întregi vorbim despre această temă, şi nu este 
întâmplător nici faptul că şi eu doream să propun ceea ce a adus acum în discuţie domnul 
primar. Îl salut cu respect pe domnul consilier Mădălin Guruianu, şi i-am spus şi dumnealui 
acest lucru, acum două ore. Am citit cu bucurie în „Székely Hirmondó” declaraţia lui, prin 
care a respins ideea ca Noua Dreaptă, mişcarea aceasta extremistă, antisemită, sau cum să 
o numesc, care nu poate să sărbătorească acasă, ci vrea să vină aici, să ne umilească şi să 
ne provoace. Cu mare satisfacţie am luat la cunoştinţă propunerea domnului primar, de a 
vota împreună refuzul Consiliului Local. Nu ne afiliem nicăieri. Suntem noi înşine, şi de 
multe ori suntem nevoiţi să rezolvăm singuri problemele. Această votare, decizia 
Consiliului, va rămâne un mesaj. Nu doar aici, ci şi în alte oraşe, unde aceştia nu stau 
liniştiţi, nu sunt în stare să sărbătorească la ei acasă, ci vin aici să facă scandal. Domnul 
consilier Guruianu a spus faptul că nu este nevoie de strigătele lor aici pe stradă, să fluture 
nu ştiu ce steaguri. Cu petarde, nu se poate se poate sărbători. Asta eu o spun. Nu vrem să 
privăm poporul român de sărbătoarea naţională, în schimb nici noi nu ne putem lăsa 
umiliţi, şi trebuie să fim fermi în această privinţă. Dacă ştiam că domnul primar va veni cu 
această propunere, nici nu mai solicitam luarea cuvântului. Îl salut din nou pe domnul 
consilier Guruianu, prietenul nostru, şi vă mulţumesc pentru răbdare.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Ar fi bine să-l rugăm pe domnul primar să prezinte consilierilor această poziţie 
formulată concret, pentru a şti exact despre ce să votăm. Bine? Mulţumesc frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu am un text pregătit, putem 
să-l modificăm împreună, eu mă pregăteam să scriu o scrisoare deschisă premierului şi 
Instituţiei Prefectului, de aceea scrisoarea este mai lungă, dar în cazul în care vom adopta 
acum, vom avea împreună o atitudine comună, atunci putem prescurta, şi o să citesc doar 
partea mai scurtă a acestei declaraţii, şi putem să o modificăm aşa cum consideraţi, ca să 
fim cu toţii de acord. Deci, textul este în felul următor: „Am aflat cu profundă îngrijorare 
că mişcarea extremistă, antisemită şi antimaghiară, Noua Dreaptă, intenţionează să 
participe la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Având în vedere faptul că membri ai acestei mişcări extremiste au mai 
participat la aceste evenimente, în anul 2011, în municipiul nostru, putem afirma că scopul 
lor nu este de a sărbători, ci de a jigni şi de a provoca comunitatea maghiară. Respingem 
orice formă de extremism, indiferent de originea acestuia, şi comemorăm victimele 
regimurilor antiomeneşti, prin inaugurarea, anul trecut, a Parcului Memorial '56, şi prin 
inaugurarea, în anul 2014, a Parcului în memoria Holocaustului. Fiind preocupaţi de 
siguranţa şi ordinea publică în Sfântu Gheorghe, de buna convieţuire a cetăţenilor 
aparţinând diferitelor etnii, suntem convinşi că pentru a clădi un viitor sigur pentru 
comunitatea noastră, avem nevoie de recunoaşterea greşelilor trecutului, şi încredere 
reciprocă. Dacă vrem să ne construim o societate sănătoasă, nicio comunitate, indiferent de 
componenţa etnică, nu se poate identifica cu ideile propagate de mişcări genul Noua 
Dreaptă. Facem apel către Instituţia Prefectului şi Guvernul României, de a se delimita sau 
dezice de această formaţiune antisemită şi antimaghiară şi de prezenţa lor în Municipiul 



 

 

Sfântu Gheorghe. Orice incident provocat de această organizaţie este responsabilitatea 
exclusivă a Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna.” Acesta este textul, deci haideţi să 
lucrăm la acest text, să fie în acord cu părerea tuturor. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul 
consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Cred că, într-adevăr, ce vă spuneam la început e de bun augur, eu nu am nicio problemă să 
vorbim despre Noua Dreaptă, dar cred că nu este cazul să punem în această hotărâre, din 
scrisoarea dumneavoastră. Este probabil, ca şi a mea, deschisă, se referă la Noua Dreaptă, 
şi situaţia de acum, dar am putea lua exact fraza despre care vorbeaţi, de la punctul cu 
„respingem”, pentru că acolo nu a figurat nicăieri cuvântul „Noua Dreaptă”, şi să 
completăm doar finalul, unde spuneţi acolo, „gen Noua Dreaptă”, să nu nominalizăm, 
pentru că nu cred că e cazul, acum, să numerotăm şi pe cele române şi pe cele maghiare, 
pur şi simplu să ne oprim la extremisme de orice fel ar fi ele. Dacă vă uitaţi pe text, începe 
la un moment dat cu „respingem”, erau vreo două fraze, trei, şi se termina cu „gen Noua 
Dreaptă”. Eu cred că acolo aş opri, şi aş spune „extremism de orice fel”, cred că aşa 
spuneaţi şi dumneavoastră, şi era o paranteză cu „gen Noua Dreaptă”. Dacă s-ar opri acolo, 
şi le mai citiţi încă o dat colegilor, eu cred că este un text la care putem achiesa cu toţii.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Rectific încă o dată, nu este vorba despre o hotărâre ci de expunerea punctului de 
vedere comun al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Doamna consilier 
Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Acelaşi lucru vroiam să spun. Să nu 
nominalizăm Noua Dreaptă, pentru că imediat vine 15 Martie, şi cam aceleaşi sentimente 
le avem şi noi, şi atunci, ca să nu mai reluăm discuţia atuncia, că nu are niciun sens, haideţi 
să paragrafăm o chestie din asta, în care nu au ce căuta organizaţiile extremiste, şi cu asta 
suntem de acord cu toţii.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul primar 
dă citire încă o dată, textului modificat. Bine?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Bun. Deci, haideţi să luăm pe 
paragrafe. Prima propoziţie era: „am aflat cu profundă îngrijorare că”, deci aici am 
nominalizat, deci atunci putem spune „una dintre mişcările extremiste din România 
intenţionează să participe la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, 
în Municipiul Sfântu Gheorghe. Având în vedere faptul că membri ai acestei mişcări 
extremiste au mai participat la aceste evenimente, în anul 2011, în municipiul nostru, 
putem afirma”, deci până la urmă se va da seama despre cine vorbim. După aceea, 
„Respingem orice formă de extremism, indiferent de originea acestuia, şi comemorăm 
victimele regimurilor antiomeneşti, prin inaugurarea, anul trecut, a Parcului Memorial '56”. 
şi ştiţi foarte bine că şi acolo sunt comemoraţi şi români şi maghiari, deci nu s-a făcut nicio 
diferenţă. şi prin intenţia de a inaugura, în anul 2014, a Parcului în memoria Holocaustului. 
Fiind preocupaţi de siguranţa şi ordinea publică în Sfântu Gheorghe, de buna convieţuire a 
cetăţenilor aparţinând diferitelor etnii, suntem convinşi că pentru a clădi un viitor sigur 
pentru comunitatea noastră, avem nevoie de recunoaşterea greşelilor trecutului, şi încredere 
reciprocă. Dacă vrem să ne construim o societate sănătoasă, nicio comunitate, indiferent de 
componenţa etnică, nu se poate identifica cu ideile propagate de mişcări extremiste.”Da? Şi 
„Facem apel către Instituţia Prefectului şi Guvernul României, de a se delimita sau dezice”, 
cum spuneţi că este mai corect „de această formaţiune sau de aceste formaţiuni” - „de 
aceste formaţiuni şi de prezenţa lor în Municipiul Sfântu Gheorghe. Orice incident 



 

 

provocat de aceste organizaţii este responsabilitatea exclusivă a Instituţiei Prefectului 
Judeţului Covasna.” Până la urmă cine răspunde? Că eu ca primar, nu vreau să răspund 
pentru că vin din Bucureşti şi Budapesta, unii, şi se ceartă în Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Are cineva 
propunere de modificare textuală? Doamna consilier Palela Rădiţa.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Propun eliminarea ultimei fraze. 
Deci noi, dacă suntem Consiliul Local, şi ne delimităm, Prefectul oricum va răspunde în 
faţa ministrului, pentru ordinea din judeţ. Sunteţi de acord, nu? Vă rog tare frumos. Că 
atunci, noi ne-am făcut treaba, şi să nu se interpreteze că trasăm sarcini Instituţiei 
Prefectului.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În regulă. 
Domnul primar este de acord cu propunerea doamnei consilier. Cine este de acord cu acest 
punct de vedere?” 
 Se votează cu 18 voturi, pentru în unanimitate. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos. Următorul consilier înscris la 
luarea cuvântului a fost doamna Palela Rădiţa.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc. Am trei puncte. Am 
identificat câteva Asociaţii de Locatari preocupate de amenajarea zonei dintre blocurile lor. 
Au făcut eforturi proprii, pentru amenajarea spaţiilor verzi şi şi-au propus chiar amenajarea 
unor spaţii de recreere. Consider că trebuie să-i sprijinim, şi propun lansarea unui concurs 
între Asociaţiile de Locatari şi fanalizarea lui de zilele oraşului, prin premierea acelor 
Asociaţii de Locatari care au investit fie în muncă fizică, fie fonduri proprii, premierea să 
fie în bani, şi banii să fie folosiţi de către aceste Asociaţii de Locatari în amenajarea 
spaţiilor pe care le deţin. Doi: locuiesc în Cartierul Simeria, şi de ceva vreme şi-au mutat 
domiciliul, pe timp de noapte, câteva ciori, în copacii din curtea spitalului. Ne aflăm 
noaptea într-un spectacol al lui. Foarte grav. Vă rog, domnule primar, salvaţi-ne de 
zgomotul de fond asigurat. Ştiu că acum câţiva ani locuiau în parcul din centrul oraşului. 
Sunt convinsă că vom găsi împreună, mijloacele. A treia problemă: aş fi vrut cu onoare să 
vă invit la câteva din activităţile organizate de Prefectură, Consiliul Judeţean şi Consiliul 
Municipal, la aniversarea de 95 de ani de la Marea Unire. Astăzi, în Sala Cinema Arta, a 
Teatrului „Andrei Mureşanu”, avem un spectacol - „În zăpadă”. Mâine avem invitat Teatrul 
de Operetă din Bucureşti, printr-un concert de romanţe, iar duminică, la ora 13,00, vă invit 
la ceremonialul religios din Piaţa Mihai Viteazul. Vă mulţumesc tuturor şi „La mulţi ani 
România!” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar ar dori să răspundă la problemele ridicate.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, vreau să ştiţi, că nu mă 
simt bine neparticipând la aceste manifestări pe 1 Decembrie. Deci, nu mă simt bine, însă 
nu pot să particip, şi eu cred că e foarte bine să fim corecţi, să ne privim în ochi, şi să fim 
sinceri unii cu alţii. Eu mi-aş dori foarte mult ca această ţară, ai cărei cetăţeni suntem şi 
noi, să aibă o zi naţională care să fie o bucurie şi pentru noi. Nu poate fi o bucurie 1 
Decembrie, atâta timp cât nu se respectă ceea ce s-a promis la 1 Decembrie. Nu poate fi o 
bucurie, atâta timp cât acele condiţii prin care s-a creat statul român modern, nu se respectă 
faţă de comunitatea noastră. Şi aici cred că trebuie să ne înţelegem unii pe alţii. Eu îmi 
doresc o zi naţională a României în care putem sărbători cu toţii. Apreciez acele iniţiative 
în care se ridică această problemă, şi deschide o dezbatere în ceea ce priveşte 1 decembrie 
ca Ziua Naţiunii Române, decât ca Zi Naţională a României, pentru că atâta timp cât este 
Zi Naţională a României, trebuie să fie şi ziua mea, ca cetăţean român de naţionalitate 



 

 

maghiară. Nu poate fi ziua mea, atâta timp cât nu se respectă ceea ce s-a promis în urmă cu 
95 de ani. Noi nu ieşim în fiecare an să spunem că au trecut 95 de ani de când nu v-aţi 
respectat promisiunile, dar eu cred că într-o Europă modernă, civilizată, care ar trebui să se 
construiască pe încredere, ar trebui, în primul şi -n primul rând, să ne respectăm aşa cum 
noi aici încercăm să ne respectăm promisiunile făcute alegătorilor, la alegeri, sau în 
campaniile electorale, în aceeaşi măsură toată lumea, naţiunile, unii către ceilalţi, ar trebui 
să respecte promisiunile. Deci, încă o dată vreau să spun, că nu mă simt bine prin faptul că 
nu particip, dar nu pot să particip, şi vă rog să mă înţelegeţi, că nu pot să particip, şi poate 
împreună, aici cei din Covasna vom reuşi să schimbăm ca să aibă România o zi naţională 
care să fie şi a noastră, a maghiarilor, şi 1 Decembrie să fie Ziua Naţiunii Române, pe care 
o putem respecta, ca Ziua Naţiunii Române, şi poate am putea participa fiind Ziua Naţiunii 
cu care trăim împreună în România. În ceea ce priveşte celelalte două întrebări, problema 
cu ciorile este o problemă care revine în fiecare an. Se pare că, într-o oarecare măsură, am 
reuşit să le gonim din parc, şi găsesc altă locaţie în oraş, şi în jurul oraşului. Este o 
asociaţie care se ocupă cu gonirea lor. O să-i contactăm din nou, şi să vedem ce putem să 
facem, şi cei de la Spitalul Judeţean ne-au atras atenţia că s-au mobilizat ciorile în jurul 
spitalului. În ceea ce priveşte concursul între asociaţii, este o idee foarte bună, şi poate anul 
viitor, chiar în buget, facem un program de concurs între asociaţii. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Vă rog, doamna 
consilier, ca printr-o expunere de motive, să înaintaţi către doamna secretar o iniţiativă de 
proiect de hotărâre de Consiliu, în acest sens, cu punctaj cu tot, aşa cum gândiţi. 
Mulţumesc. Domnul Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Eu am două întrebări 
şi o clarificare. În primul rând, au existat nişte rugăminţi de la oamenii diin Cartierul Gării, 
şi vi le transmit şi eu încă o dată. Să văd dacă pot să le dau un răspuns, sau nu. Dacă 
luminile de Crăciun pot să nu se oprească la pod, ci să treacă şi podul, pentru acei câţiva 
stâlpi, pentru că într-adevăr, este puţin frustrant pentru ei, să simtă că în cartierul lor nici 
măcar pe strada prinicipală nu e, şi că totul se opreşte la pod. În al doilea rând, cred că asta 
am clarificat cu doamna viceprimar, dar vroiam să nu se uite cumva momentul, ca şi 
steagurile de 1 Decembrie, să nu se oprească tot acolo, că iar se simt ei puţin aşa...că au zis 
că mai sunt 4 stâlpi după pod, şi că tot până acolo se opresc. Au şi ei nişte mici obiecţii, şi 
cred că sunt oarecum justificate, că până la urmă, chiar nu sunt mulţi stâlpi, după pod, în 
Cartierul Gării. Ultima obiecţie era, ştiu că nu aţi transmis ieri, că există acel fond de 6.000 
de lei pentru profesori, ca să nu mai ridic subiectul burselor pentru profesori, numai că nu 
le-am regăsit nicăieri în buget, şi vroiam să văd cum s-a rezolvat problema, sau poate n-am 
fost atent. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Ţi-am zis, poate 
ai uitat, că acel fond este asigurat din fondul domnului primar. Mulţumesc. Domnul primar 
doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce priveşte luminile 
Crăciunului, în fiecare an încercăm să ne extindem cu câte puţin. Anul acesta acelaşi reproş 
l-am primit din partea celor din Cartierul Ciucului, că nu am pus luminile Crăciunului, şi 
anul acesta am exstins spre Cartierul Ciucului, dar atunci promit că anul viitor o să 
extindem şi de la pod către Gară. Vă mulţumesc.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Iar drapeluri 
punem şi spre gară, bine? Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Două mici probleme punctuale, 
domnule primar. Am adus de mai multe ori în discuţie tema fostei centrale termice de la 



 

 

Delcaserv, care a rămas o ruină, acolo, fostul Magazin Spar, actualul magazin chinezesc, 
cum i-o zice, acolo a devenit un adăpost pentru gunoaie, şi acum mai nou, pentru oamenii 
străzii. Au început să vină tot felul de indivizi care dorm acolo. Domnul Czegő, probabil 
ştie, că stă acolo, poate mai sunt şi alţii care stau în zonă, şi eu. Nu numai pericolul pe care 
îl reprezintă, dar este un aspect dezagreabil, chiar în centrul oraşului. Faceţi cumva, şi până 
nu vine iarna iarnă, acolo sunt plăpumi, pături, şi alte obiecte din acestea, pungi de nylon, 
iar dimineaţa, când trec eu spre şcoală, ei tocmai îşi dau deşteptarea, şi e un spectacol deloc 
agreabil. O să devină un loc de trai, să zicem aşa, pentru perioada iernii, pentru cei care nu 
au adăpost, şi nu e bine. Îmi pare rău că nu v-aţi ţinut de cuvânt, şi nu aţi aruncat două 
grămezi de asfalt acolo, în spatele blocului 3. Locuitorii sunt supăraţi, că a venit iarna, şi 
nu vă spun ce mesaj mi-a transmis. O altă problemă ar fi, dacă pe lângă ajutorul acela 
bănesc pentru biserici, rămâne valabil ajutorul pentru Biserica din Chilieni, care ţine tot de 
Sfântu Gheorghe, cu lemne. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Domnul primar 
răspunde la subiectele ridicate.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce priveşte ajutorul cu 
lemne, rămâne valabil şi în oraş, şi în afara oraşului, unde încălzirea este pe bază de lemne. 
În fiecare an am ajutat bisericile. Probabil că mesajele nu sunt foarte pozitive, în ceea ce 
priveşte zona din spatele blocului 3, dar încă nu s-a terminat anul, şi am promisiunea că se 
va face. Am dat în lucru, însă există nişte priorităţi. Drumurile principale, secundare, 
trotuare, şi aşa mai departe, şi se va ajunge şi până acolo. În ceea ce priveşte centrala 
termică, această problemă este una reală, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Este o 
problemă şi trebuie combătut acest fenomen, însă noi, anul acesta, am demolat două 
centrale termice, dar din păcate, şi demolarea acestor centrale termice costă foarte mulţi 
bani, şi anul viitor vom continua demolările. Foarte probabil şi în acest caz se va demola, şi 
se va da o altă utilitate acestui spaţiu.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Am ajuns la finalul şedinţei Consiliului Local de azi, şi doresc să invit toţi 
consilierii, să fim împreună duminică seara de la ora 19,00, la aprinderea primei lumânări a 
Coroanei de Advent, şi să sărbătorim împreună perioada de aşteptare a Naşterii Domnului. 
Ne întâlnim duminică seara, la ora 19,00, în faţa Galeriilor de Artă. Vă mulţumesc.” 
 
 
 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 27 februarie 2014. 
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