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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 29 iulie 2013, 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 consilierii Kondor Ágota, Tischler Ferenc şi Vargha 
Mihály-Béla. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 893/25.07.2013. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád-András, Primarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, d-
na Kulcsár Tünde - Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Bună ziua. Bine aţi 
venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Local. Avem microfoanele stricate şi sistemul 
nu funcţionează. Vă rog să revenim la ridicare de mâini. Vă salut, bine aţi venit. Suntem 13 
consilieri prezenţi, şedinţa este statutară. La şedinţa de azi , din data de 29 iulie avem 6 
puncte pe Ordinea de zi, şi punctul 7, Diverse. Aveţi propuneri sau obiecţii legate de 
Ordinea de zi? Doamna Profiroiu, la Diverse. Altcineva la Diverse? Vă mulţumesc. Supun 
la vot Ordinea de zi. Cine este pentru?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru. 
 „Au mai venit 2 consilieri, deci suntem 15.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi a unităţilor subordonate, începând cu 
data de 01.08.2013. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Voi vorbi în ambele limbi, 
căci nu avem traducător, iar dacă îmi permiteţi, voi prezenta primele 5 puncte de pe 
Ordinea de zi, de-odată. Aceste proiecte de hotărâre se referă la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe, Teatrului “Tamási Áron”, Teatrului “Andrei Mureşanu”, 
Casei de Cultură Municipală, Căminului “Zathureczky Berta”. Această şedinţă 
extraordinară a fost convocată deoarece am primit acum câteva zile avizul autorităţii 
competente, şi a apărut o nouă reglementare legislativă. Conform acesteia, aparatul de 
specialitate a trebuit recalibrat din nou, dacă pot să formulez aşa. O decizie proastă 
încearcă printr-o altă decizie proastă să...O decizie proastă a unui Guvern, un alt Guvern 
încearcă să o repare cu o altă decizie proastă. Ceea ce este bun în această lege este faptul 
că, dacă se goleşte un post, putem să angajăm pe acest post. Deci, nu trebuie să aşteptăm să 
plece 7 oameni din Primărie sau din instituţiile subordonate Primăriei, pentru a putea 
angaja un om. Ceea ce este rău este că sunt aşezări, oraşe de unde, în ultimii ani au plecat 



 

 

mai mulţi, şi sunt unele de unde au plecat mai puţini. Deci, practic, îngheaţă cifra. Nu s-a 
realizat un sistem logic, să spunem proporţional la numărul cetăţenilor. Există un cadru, dar 
este foarte pe larg interpretat. Rugămintea mea este să votăm pe rând, în legătură cu 
proiectele de hotărâre.” (între timp a mai venit un consilier) 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Vom supune la rând 
proiectele de hotărâre. Proiectul nr 1 îl supun atenţiei dumneavoastră.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
179/2013. 
 „Ridicare de mână.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” 
din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.08.2013. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Proiectul de hotărâre 
numărul 2. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
180/2013. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei 
Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.08.2013. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Proiectul de hotărâre 
numărul 3. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
181/2013. 
 Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură 
Municipală Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.08.2013. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Cine este pentru? 
Abţineri? Împotrivă?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
182/2013. 
 „În unanimitate. Vă mulţumesc.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky 
Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.08.2013. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Cine este pentru? 
Abţineri? Împotrivă?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
183/2013. 
 „Mulţumesc tare mult.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Corpul de conducere al 



 

 

Asociaţiei Vadon doreşte să facă trei modificări în Actul Constitutiv şi Statutului Asociaţiei 
„Asociaţia Vadon”. Prima modificare este aceea că dorim să înfiinţăm o filială la Arcuşi. 
Cea de-a doua este că dorim să includem la activităţi organizarea a diferite evenimente 
culturale, sportive şi ecvestre, participartea şi organizarea acestora. De asemenea, am dori 
să modificăm la cotizaţii, astfel ca în Actul Constitutiv să nu apară cuantumul cotizaţiei 
anuale, ci doar la unităţile administrativ teritoriale, şi acest lucru va depinde în fiecare an 
de activităţile pe care le va organiza unitatea respectivă, în anul în cauză. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim, doamna 
viceprimar. Doreşte cineva să aducă completări? Mulţumesc. Asta înseamnă că putem 
supune la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre nr. 6? Abţineri? 
Împotrivă?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
184/2013. 
 „În unanimitate, proiectul de hotărâre 6 a fost aprobat. La Diverse s-a înscris 
doamna consilier Marilena Profiroiu.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul 
primar, legat de strada Oltului, funcţional este foarte bine pentru maşini şi biciclişti. Dar 
sunt şi pietoni pe strada Oltului. Unii dintre pietoni umblă cu tocuri.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Va fi un trotuar care va fi pe 
placul tocurilor femeilor, dar trebuie să mai aveţi un pic de răbdare.”  
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Trebuie să aibă răbdare 
cu mine bicicliştii care... că eu merg, mărturisesc, pe pista bicicliştilor.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Paradoxal, e mult mai uşor de 
turnat asfaltul decât de pus piatră mică una lângă alta, şi să se facă trotuarul. Deci, se va 
face trotuarul, suntem conform planului, nu suntem în întârziere în ceea ce priveşte 
lucrările din strada Oltului. Vă rog să mai aveţi un pic de răbdare şi veţi avea un trotuar pe 
care să circulaţi comod şi cu tocuri.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumim frumos. Alte 
interpelări? Domnul consilier Bálint, vă rog.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. O 
cunoştinţă de-a mea din Coşeni doreşte să i se organizeze priveghiul în viitoarea casă 
mortuară. Asta a spus, şi doreşte să ştie care este acea perioadă minimă de timp, căci am tot 
calculat... ” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS  (lb.m.): „Dacă-mi permite domnul 
consilier, mai întâi voi răspunde şi eu mai în glumă, după aceea serios. Dacă există o 
legătură între durata vieţii noastre şi casele mortuare, atunci nu voi construi niciodată 
asemenea lăcaşe. Concret, vorbim despre casa mortuară din Coşeni. În momentul de faţă, 
lucrurile stau aşa: pentru dezmembrarea terenurilor, Biserica ar trebui să achite 700 de lei, 
iar ea nu are la dispoziţie această sumă, au scris o adresă Primăriei, că nu pot face 
dezmembrarea terenului, căci pentru a începe construcţia, Biserica trebuie să predea 
terenul oraşului. Acest lucru nu s-a întâmplat, încă. Nu doar predarea, dar nu s-a realizat 
nici dezmembrarea terenului, căci preotul de acolo a scris o scrisoare prin care spune că nu 
au la dispoziţie suma de 700 de lei pentru a achita dezmembrarea terenului. Pentru acest 
lucru am propus o soluţie, se va rezolva problema, după care se va face predarea terenului 
către municipalitate. Aşa cum se ştie, noi putem demara lucrări de construcţii doar pe 
terenuri proprii. Deci, mingea nu este pe terenul Primăriei, ci este pe terenul Bisericii.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Doamna consilier 



 

 

Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Am şi eu o problemă. Vedem cu 
toţii că oraşul este un mic, mare şantier. Eu încerc să calmez pe toată lumea care 
comentează. Şi acasă, când zugrăveşti, te deranjezi ca să faci, că mai aud comentarii din 
astea aiurea...Dar mi se par total deplasate, pentru că, într-adevăr, ca să iasă ceva, trebuie să 
începi să lucrezi. Vin tot felul de păreri, că de ce aşa şi nu aşa...în fine, nu asta era 
problema. Ne bucurăm că în final, lucrările astea vor face ca oraşul să arate altfel. 
Rugămintea mea este să vă amintiţi, dacă se poate, de porţiunea aceea din spatele blocului 
3. Ne-aţi promis că asfaltaţi şi nouă, ca să ne putem mişca la spatele, unde a fost Spar-ul, 
acolo, pentru că sunt plătitori de impozite. Ne întâlnim tot timpul cu formula asta, de 
plătitori de zona A, dar se rup maşinile. Aşa este. Am spus de mai multe ori, de aceea 
trebuie să vă reamintesc. Dacă în două trei ore sapă puţin şi acoperă găurile de acolo, 
pentru că a devenit impracticabilă. Când plouă, se adună apa şi aşa mai departe. Să mă pot 
duce şi eu şi să plătesc întreţinerea, în bune condiţii, pentru că am devenit un fel de mama 
Dolores acolo. Pentru că...Vă rog, dacă se poate, să rezolvaţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vreau să subliniez un singur 
lucru. Nu sunteţi plătitori de impozite de categoria A, deoarece, în Sfântu Gheorghe, în 
categoria A nu sunt clădiri unde avem apartamente aşa conceput, şi tocmai din această 
cauză, cât se compară Sfântu Gheorghe.....” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „E zona B, acolo. Eu am rămas cu 
vechea...Înainte de a se construi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „De multe ori se fac aceste 
comparaţii, cât impozit se plăteşte în zona A, în Sfântu Gheorghe, şi în alt oraş, dar în Zona 
A nu se plăteşte impozit, pentru că nu sunt locuinţe în zona A, ci sunt instituţii, în zona A. 
Dumneavoastră care aveţi locuinţe în super centru, deja sunteţi în zona B.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mă rog, ei spun că plătesc mai mult 
decât cei pe margine. Mulţumim anticipat.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Vă mulţumesc frumos. 
Vă doresc o zi bună. Vacanţă plăcută, vară frumoasă. În luna august, preşedintele de 
şedinţă va fi doamna Pârvan, dacă nu e dumneaei, va fi doamna Marilena Profiroiu.” 
 
 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 26 septembrie 2013. 
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