
 

 

 
 
 
 
Nr. 39.674/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 21 august 2014, 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 Czegő Zoltán, Cserey Zoltán-Mihály, Palela Rădiţa, 
Pârvan Rodica şi Tischler Ferenc. 
 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. 1387/18.08.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar al 
municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua. Salut 
colegii, reprezentanţii presei la cea de-a treia şedinţă extraordinară a lunii august. Rog toţi 
colegii să-şi pornească aparatele de votare. Mulţumesc frumos. Are cineva propuneri sau 
observaţii legate de Ordinea de zi? Domnul consilier Guruianu Mădălin, poftiţi, aveţi 
cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Încercam să vă spun, 
că nu e traducător, deci nu avem traducere.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Scuze, domnule 
consilier. Bine. Doamna Sztakics are cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Aş vrea să introduc pe Ordinea de zi 4 puncte, la capitolul Diverse, deci ceea ce priveşte 
modificarea proiectelor aprobate pentru şcolile Mikes Kelemen, Puskás Tivadar, Nicolae 
Colan şi Kós Károly. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. Eu 
aşdori să propun 2 puncte pe Ordinea de zi. Unu: acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru 
cetăţenii care locuiesc în blocul unde a avut loc incendiul. Şi al doilea punct, nişte 
documentaţii solicitate ieri de către Compania Naţională de Investiţii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumim 
frumos. Vă rog să votăm în legătură cu includerea pe Ordinea de zi a punctelor D1, D2, 
D3, D4, D5 şi D6.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate. 
 (lb.r.):„Mulţumesc frumos. Acum, să votăm întreaga Ordine de zi, inclusiv cu cele 
pe care le-am adăugat. Vă rugăm să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm bugetul oraşului nostru cu suma de 700.000 de lei. Astfel, avem pe acest an, 
137.643.910 lei. Fără să enumăr sumele foarte mici, voi prezenta câteva capitole mai mari: 
100.000 de eli pentru Asociaţia SIC, câte 150.000 de lei pentru începerea lucrărilor de 
reabilitare strada Kós Károly şi Lăcrămioarei. 36.000 de lei pentru Şcoala ady Endre, şi aşa 
mai departe. Deci, dacă are cineva întrebări, răspund cu plăcere. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.ro.): „Dacă nu 
mai sunt şi alte observaţii sau întrebări, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
244/2014. 
 „S-a adoptat.”  
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind iniţierea 
demersurilor legale pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi 
din administratrea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre se referă la iniţierea demersurilor legale pentru trecerea terenului 
Poligonului de la Ministerul Apărării Naţionale, în proprietatea oraşului. La şedinţa 
anterioară am adoptat o dată, însă după aceea am mai avut discuţii la Minister, şi solicitarea 
a fost să fie cât mai explicit, pentru ce va fi folosit acest teren. Între timp, am primit 
solicitări, sunt anexate la hotărâre, solicitările venite din partea Episcopiei Reformate, 
Evanghelice, Unitariene, Ortodoxe şi Catolice. Practic, Bisericile Reformată, Catolică şi 
Ortodoxă ar urma să primească câte 3 hectare, Biserica Unitariană 2 hectare, Biserica 
Evanghelică 1 hectar pentru cimitir confesional, iar pentru Cimitirul Comun am utilizat 5 
hectare din acest tere, iar restul de teren va fi folosit pentru investiţii socio-medicale. Vă 
mulţumesc frumos. Vă rog să susţineţi acest proiect, pentru că avem nevoie de 2/3. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.ro.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să votăm despre punctul 2 de pe 
Ordinea de zi a şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
245/2014. 
 (lb.ro.):„S-a aprobat proiectul numărul 2.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
tarife aplicabile în cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor în municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r): „Mulţumesc frumos. 
Acest proiect de hotărâre este necesar pentru funcţionarea Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân. Legea oferă posibilitatea de adoptare a câinilor fără să fie 
aceştia luaţi acasă de la adăpost. Conform propunerii, cei care doresc să adopte câini în 
acest mod, trebuie să plătească o taxă de 100 lei pe lună/câine. După un an de zile, această 
taxă scade cu 10%, deci cei care achită cu regularitate un an întreg această taxă, după aceea 
primesc această reducere. Totodată, dacă există câini capturaţi pe teritoriul oraşului şi 
aceştia trebuie redaţi stăpânilor, deci dacă stăpânii revendică aceste animale, trebuie să 
achite taxa de 70 de lei, plus 4 lei /zi, pentru fiecare zi de găzduire în adăpost. Evident, 
după găzduire există anumite cheltuieli – vaccinări şi aşa mai departe. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc 



 

 

frumos. Observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
246/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Actualizării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare strada Kós Károly”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r): „Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre se referă la actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie „Modernizare strada Kós Károly”, inclusiv canalizare pluvială. Documentaţiile 
au fost actualizate conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013, astfel lucrarea totală, 
inclusiv TVA ar fi de aproximativ 1,5 milioane de euro, din care aproximativ 776.000 de 
euro s-a realizat din bugetul de stat, iar 734.000 din bugetul local. Este nevoie de acest 
proiect pentru a putea demara procedurile de licitaţie. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.ro.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să votăm în legătură cu proiectul 
de hotărâre de la punctul 4.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
247/2014. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare strada Lăcrămioarei”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc frumos. În 
mod asemănător, discutăm despre actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Lăcrămioarei”. Conform 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 23/2013, lucrările pot fi finanţate din bugetul de stat până la 
suma de 314.000 euro, iar din bugetul local până la 427.000 euro. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva întrebări legate de punctul 5 de pe Ordinea de zi? Dacă nu are nimeni, 
vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
248/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 154/2014 privind la aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” 
şi a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m., lb.r.): „Dacă-mi permiteţi, aş 
dori să prezint la un loc proiectele de hotărâre de la D1 la D4, căci sunt asemănătoare. 
Suntem în permanenţă legătură cu centrul de la Alba Iulia, în ceea ce priveşte proiectele 
noastre, şi vin de la ei propuneri de modificare, cereri pe care evident trebuie să le luăm în 
considerare. În trei cazuri nu sunt modificări bugetare, în cazul şcolilor Puskás Tivadar, 
Nicolae Colan, şi Kós Károly. În cazul Liceului Teoretic Mikes Kelemen, nu sunt cheltuieli 
eligibile cele legate de lucrările la locul de joacă, cele legate de achiziţionarea 
echipamentelor pentru locul de joacă, gardurile, iar acestea trebuie să le preluăm în bugetul 
nostru, deci aceste cheltuieli trebuie suportate de noi. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumesc 



 

 

frumos. Domnul Guruianu Mădălin, poftiţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Scuze, puteam să 
spun şi la Diverse, dar acum cred că-i chiar momentul, că o să le votăm pe toate patru. Mi-
au atras atenţia doamnele directoare de la Mihai Viteazul, că ar exista o problemă acolo, că 
e trecut doar corpul „B”, licitaţia care a avut loc deja. Sau dacă e rezolvată? Nu ştiu exact, 
dacă trebuia şi aia să o modificăm. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnule 
primar, poftiţi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Aceste documentaţii se referă 
la altceva. Există o documentaţie prin care toate unităţile de învăţământ din oraş ar urma să 
fie reabilitate termic. În cazul Colegiului Naţional Mihai Viteazul, corpul „A” fiind clădire 
monument istoric, nu poate fi reabilitat termic, şi de aceea nu poate fi inclus în acest 
proiect. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Vă rog să votăm în legătură cu punctul D1.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
249/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 155/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu 
Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare 
 Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.ro.): „Fiind prezentat 
deja proiectul, de către doamna Sztakics, vă rugăm să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
250/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu 
Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Fiind prezentat 
deja proiectul, vă rugăm să votăm despre acesta.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
251/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 153/2014 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea 
clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Fiind prezentat 
deja proiectul, vă rugăm să votăm despre acesta. Este ultimul care a fost deja prezentat. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
252/2014. 
 „S-a adoptat şi acesta. Mulţumesc.” 



 

 

 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unor 
despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de incendiul produs la data de 20.08.2014 
în imobilul situat în str. Nuferilor, bl. 11, sc. A, din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „O comisie formată din 
3 persoane a evaluat pagubele produse de incendiu, astăzi până la ora 12, valoarea 
pagubelor identificate de colegi este de 40.850 de lei. Până la ora 12,00 nu au putut fi 
evaluate valoarea pagubelor produse pe casa scării, la instalaţiile de iluminat şi la 
instalaţiile de alimentare cu gaz metan. În 10 cazuri, în 10 apartamente există poliţă de 
asigurare, însă încă nu ştim asiguratorii ce vor plăti, din aceste pagube. Rugămintea mea ar 
fi ca în această şedinţă să împuternicim Comisia Economică a Consiliului Local, ca în 
momentul în care vor mai veni informaţii, să decidă în ceea ce priveşte cuantumul exact al 
sumelor, şi prin Dispoziţie de Primar să fie alocate aceste sume. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Dacă nu 
sunt întrebări, vă rog să votăm în legătură cu D5.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
253/2014. 
 „S-a adoptat şi acesta. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
completării HCL nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat 
pe str. Lunca Oltului, f.n. la Est de DN 12, către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - 
S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în 
municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „Este vorba despre 
modificarea, sau completarea Hotărârii 240/2014, în sensul în care se introduce, la articolul 
1, alineatul 2, un alineat 3, prin care se aprobă proiectul contractului de comodat, care este 
şi anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. Practic, se referă la faptul că acordăm acest teren la 
CNI, până se va construi arena sportivă. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Dacă nu 
sunt întrebări sau observaţii legate de acest proiect, vă rog să votăm în legătură cu punctul 
D6 de pe Ordinea de zi.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
254/2014. 

„S-a adoptat. Mulţumesc frumos. La începutul şedinţei am uitat să întreb înscrierile 
la Diverse. Dacă este cineva cine doreşte să ia cuvântul. Domnul consilier Bálint József, şi 
după aceea, domnul consilier József Álmos.”  

 
DIVERSE 
Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m., lb.r.): „Nu aş dori să-i iau pâinea 

colegului meu, responsabilul de sat, dar aş dori să-i atrag atenţia domnului primar asupra a 
ceea ce spun atât cei din Chilieni, cât şi din Coşeni, că lipseşte casa mortuară, deşi 
construcţia acestora este promisă de mulţi, mulţi ani, şi apare ca şi promisiune pe lista mai 
multor partide. Cred că eu nu voi fi acuzat de nimeni că fac campanie electorală, dar cei 
care sunt în campanie, măcar să promită că se va face ceva.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): 
„Mulţumesc. Domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „Nu am înţeles la 



 

 

început, despre ce campanie vorbiţi, şi cine este în campanie, căci eu nu simt că aş fi în 
campanie. Eu pot să promit doar ceea ce promit de doi ani de zile, şi anume că, atunci când 
se rezolvă situaţia juridică a terenului, şi municipalitatea va putea construi, în momentul 
acela demarăm lucrările şi vom asigura fondurile necesare. Dar până când nu este 
reglementată situaţia juridică, şi terenul nu este al municipalităţii, până atunci nu putem 
construi. Deci, nu este o problemă de voinţă, ci este o problemă juridică. Şi acum avem 
alocaţi bani în acest scop, apare în buget sumă special pentru a demara aceste investiţii, dar 
în momentul de faţă nu este clarificată situaţia juridică a terenului. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.,lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul consilier József Álmos.” 

Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş 
dori să ridic 5 probleme, să fac 5 propuneri. Prima ar fi legată de acele cutii de poştă de pe 
străzi, care nu mai sunt funcţionale. Acelea ar trebui cumva luate de pe străzi, căci sunt 
folosite doar ca şi coşuri de gunoi, sunt pline de mizerii. Avem mai multe în oraş, pe strada 
Gödri Ferenc, pe strada Fabricii, pe strada Puskás Tivadar. Cealaltă problemă. Acum mai 
bine de o săptămână am vorbit cu domnul Biró, şi i-am spus că nu există iluminat public pe 
5 străzi: Kriza János, Gödri Ferenc, Tavaszi Sándor, Oltului, şi o parte a străzii Petőfi 
Sándor. No, pe trei este, dar aseară am văzut că pe strada Oltului, Petőfi Sándor, pe sirul de 
la Restaurantul Şugaş şi poşta veche nu arde lumina, nu este iluminat public. De asemenea, 
vă rog să dispuneţi să se amplaseze indicatoare de limitare a vitezei, pe strada Ţigaretei. Au 
fost, dar din cauza unor stâlpi de iluminat care s-au luat de acolo, nu mai sunt. Acolo la 
colţ, când se iese din strada Beke György, dacă se merge spre strada Pârâului, nu există 
vizibilitate, şi maşinile circulă acolo cu viteză mare. Cealaltă observaţie se referă la aceeaşi 
problemă. Cum am observat eu, la sensul giratoriu de la gară, dacă vreau să merg la stânga, 
nu este semnalizat clar că de acolo nu se poate intra pe strada Armata Română. Există un 
indicator, dar acesta se vede doar după ce ai intrat pe stradă. O altă problemă este cea a 
buruienilor din oraş. La Direcţia Sanitar Veterinară, buruiana este de un metru. Pe straga 
Gödri Ferenc, la noile spaţii verzi amenajate, buruiana este deja foarte mare, într-o zi un 
locuitor le-a scos şi a plantat nişte flori, acolo. La fel este situaţia şi în locul târgurilor, pe 
strada Localităţilor Înfrăţite. De asemenea, în faţa caselor nelocuite, la fel, buruienile sunt 
foarte mari. Nu ştiu, dar nu s-ar putea ruga cei care se ocupă de asta, să scoată aceste 
buruieni, în timp ce se curăţă străzile. La clădirea fostei securităţi aşa s-a întâmplat. O altă 
problemă, pe care am menţionat-o deja, este legată de fântâniţa din parc, din faţa statuii 
Contelui Mikó Imre, care nu funcţionează. Este un amplasament format din cele trei – 
masa, fântâniţa şi statuia. Acestea au valoare simbolică. Oamenilor le-a plăcut fântâniţa, la 
fel şi porumbeilor. Ar trebui repornită. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.ro.): 
„Mulţumim frumos pentru cele cinci observaţii. Domnul primar, aveţi cuvântul.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m., lb.r.): „ Mulţumesc şi eu. În 
ceea ce priveşte cutiile poştale, acestea sunt în proprietatea Poştei, deci Primăria nu are 
posibilitatea de a le muta. Noi am scris deja trei adrese Poştei, prin care le solicităm să le 
strângă de pe străzi. Noi nu putem să umblăm la ele, căci nu sunt ale noastre. Cu privire la 
indicatoarele de pe strada Ţigaretei, au fost săptămâna trecută în audienţă, au semnalat 
deja, am dat deja dispoziţie să se realizeze acolo o trecere de pietoni, şi să se amplaseze 
noile indicatoare. Din păcate, acolo o maşină a lovit stâlpul de iluminat, iar indicatorul era 
pe stâlp, astfel că ambele au fost dărâmate. La sensul giratoriu de la gară, se poate intra pe 
strada Armata Română, numai că nu se poate merge până la capăt, deci se poate merge 30 
– 50 de metri, căci doar de acolo se poatre trece pe strada Morii. Deci, de aceea nu se poate 



 

 

indica altfel, acolo, sensul de mers. Eventual, ca şi stradă înfundată, dar atunci oamenii ar 
interpreta că strada Morii este stradă înfundată, ceea ce nu este aşa. În ceea ce priveşte 
buruienile, observaţia este justificată. Din păcate, mare parte a acestor porţiuni sunt 
terenuri particulare. Colegii noştri obişnuiesc să trimită scrisori, prin care semnalează 
proprietarilor că sunt obligaţi să cureţe terenurile proprietate particulară, dar din păcate, nu 
se întâmplă acest lucru. Strada Localităţilor Înfrăţite este în proprietatea Consiliului 
Judeţean, dar evident voi anunţa autorităţile. Este drept, că nu avem personal suficient 
pentru ca aceştia să poată ajunge peste tot. La statuia lui Mikó, problema este că s-a rupt 
robinetul, am comandat unul nou, este din bronz, nu-i aşa, dar din păcate în fiecare 
săptămână aş putea vorbi despre alte 100 de lucruri pe care locuitorii oraşului le distrug. 
Începând de la indicatoare de circulaţie, canalizări, coşuri de gunoi, şi aşa mai departe. 
Deci, nu ne putem ajunge din urmă nici din punct de vedere al personalului necesar, nici 
din punctul de vedere al fondurilor necesare, în ceea ce priveşte distrugerile provocate de 
locuitori, pe suprafaţa oraşului. Mulţumesc frumos.”   
 Domnul preşedinte de şedinţă DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m., lb.r.): „Mulţumim 
frumos. Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, vă mulţumesc pentru prezenţă. Vă doresc o zi 
frumoasă în continuare. Larevedere!” 
 
 
 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 09 octombrie 
2014. 
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