
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 52.262/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 23 octombrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Kelemen Szilárd-Péter, Kondor 
Ágota, Vajna László, 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. 1651/20.10.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, domnul Tischler Ferenc, 
viceprimari ai municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Salut cu drag şi 
respect colegii consilieri prezenţi. Totodată, anunţ că am observat în linişte şi cine suntem 
aici. Avem cvorum, căci suntem prezenţi 18 membrii ai Consiliului, aşa că declar şedinţa 
deschisă. Avem trei puncte pe Ordinea de zi, pe care trebuie să le discutăm azi. Întrebarea 
este dacă este cineva cine doreşte să ia cuvântul, sau să adauge ceva la Diverse? Domnul 
viceprimar doreşte să ia cuvântul, domnul Czegő Zoltán, doamna Pârvan Rodica. Altcineva 
mai este?” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Nu la Diverse m-am înscris, 
ci aş dori să adaug un punct D1 pe Ordinea de zi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Deci, domnul 
Tischler Ferenc a propus un punct D1 pe Ordinea de zi. Domnul primar doreşte, de 
asemenea, să ia cuvântul în legătură cu Ordinea de zi.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Eu aş dori să propun un 
punct D2 pe Ordinea de zi, care se referă la extinderea parcărilor cu plată, un punct D3 
care se referă la un sprijin acordat Bisericii Reformate, un punct D4, referitor la 
actualizarea unor indicatori tehnici şi economici, şi un punct D5, cu privire la modificarea 
hotărârii privitoare la poligon. Vă rog să mă scuzaţi, dar am reuşit să le realizăm în 
ultimele două ore. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Prezint aprobarea 
celor cinci puncte propuse. Vă rog să votaţi, sunteţi de acord?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat. Vă rog să votaţi acum în legătură cu întreaga 
Ordine de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Consiliul a aprobat în 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. În total, 
rectificăm bugetul oraşului cu suma de 14.891.800 de lei, astfel că până la sfârşitul anului 
avem venituri în valoare de 154.232.860 lei, deci atingem scopul pe carel-am anunţat la 
începutul anului, când am adoptat bugetul, şi anume faptul că, anul acesta vom avea un 
buget mai mare de 150.000.000 lei. Aş menţiona capitolele mai importante. În cadrul 
Programului Operaţional Regional, am încheiat contracte de finanţare cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale pentru trei şcoli: Puskás Tivadar, Kós Károly, şi Mikes Kelemen – 
465 mii lei, 1.064.818 lei şi 419 mii lei. Valoarea totală a contractelor de finanţare încheiate 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale este de 11.640.000 lei. Din această sumă vom finanţa 
reabilitarea străzilor Vânătorilor, Ghioceilor, Cserey Jánosné, zona din jurul blocului 28 din 
strada Oltului, Ascherman Vendrei Ferenc, cât şi Cişmelei. Totodată, UDMR a făcut lobby 
pentru 50 de miliarde de lei pentru reamenajarea cinematografului Arta – clădirea sediu al 
Teatrului Andrei Mureşanu, dacă domnul Guruianu ne-a solicitat să facem rost de bani 
pentru reabilitarea teatrului, şi a luat-o în serios, iar dacă ei nu au făcut-o, noi am reuşit, şi 
acum contribuim cu suma de 50 de miliarde de lei pentru reabilitarea clădirii. Prin 
Ministerul Finanţelor s-au mai repartizat anumite sume; 83.000 lei sume defalcate din 
TVA, 87.000 lei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, şi 2.015.000 lei 
pentru plata salariilor la instituţiile de învăţământ, căci sumele repartizate la începutul 
anului nu au acoperit aceste cheltuieli. De asemenea, s-a mai repartizat suma de 60.000 lei 
din cota din impozitul pe venit. Azi, 23 octombrie avem mai multe venituri decât am 
preconizat la începutul anului, la adoptarea bugetului, că vom avea. La partea de cheltuieli, 
aşa cum am amintit, avem 2.15.000 lei pentru salariile profesorilor, sprijinirea unor 
instituţii de învăţământ, finanţarea investiţiilor la cele 3 licee menţionate mai devreme. De 
asemenea, avem în buget şi sume cu minus. Din cheltuielile pentru reabilitarea faţadei 
clădirii Primăriei luăm 400.000 de lei. Facem acest lucru, deoarece ni se vor aloca sume tot 
de la Ministerul Dezvoltării. A apărut deja Dispoziţia Ministrului, doar că nu am semnat 
încă contractul, de aceea nu putem să includem acum în buget. Această sumă o vom 
completa de acolo. La ştrand, anumite investiţii nu s-au realizat, adică până la sfârşitul 
anului nu se vor mai putea realiza, astfel că şi aceste sume se regrupează. Cheltuielile la 
străzile menţionate mai sus, sunt trecute la capitolul 84.02. În acelaşi timp, regrupăm 
1.568.300 lei, sume achitate din creditul bancar pentru întreţinerea drumurilor şi 
iluminatului public vor fi suportate din bugetul local, în baza contractului de credit încheiat 
între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 
Regrupăm în bugetul propriu, astfel că această sumă se eliberează. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
observaţii, în legătură cu cele menţionate mai sus? Nimeni? Domnul Guruianu doreşte să 
intervină. Poftiţi!” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Ştiţi că eu sunt un 
politician mai atipic, şi v-am felicitat de multe ori, aşa că nu-mi cade sub nicio formă nasul 
sau gradul să vă spun şi de data asta. Mulţumesc foarte frumos că aţi reuşit să faceţi bani, 
aştept să fie gata, anul viitor, aşa cum aţi spus, până la Reflex, şi ca de fiecare dată, am 
recunoscut că dacă UDMR face lucruri bune şi aduce bani în oraş, merită felicitările 
noastre ale tuturor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Nu am vrut să fiu, şi sper că 
nu am fost răutăcios prin ceea ce am spus, dar că din păcate, din nou se adevereşte faptul 
că doar UDMR-ul aduce fonduri în Municipiul Sfântu Gheorghe. Eu mi-aş dori foarte mult 



 

 

dacă şi alte partide ar contribui şi oraşul s-ar putea dezvolta mult mai rapid, din toate 
punctele de vedere.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mai doreşte cineva 
să intervină.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „O mică observaţie. Vă 
daţi seama că acum nu suntem la guvernare, e mai greu să discutăm despre asta, dar cel 
puţin ca parteneri, oricând vă felicit, v-am zis.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog să votăm în 
legătură cu proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
295/2014. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Vă mulţumim frumos.” 

PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Rectificăm bugetul pe acest an al Direcţiei de Asistenţă Comunitară cu suma de 87.000 lei. 
Această sumă se alocă pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap grav.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „A fost foarte scurt. 
Doreşte cineva să intervină? Nimeni, aşa că vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
296/2014.  
 “S-a adoptat în unanimitate de voturi. Mulţumesc.” 

PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unui imobil proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Cartierul 
Câmpul Frumos nr. 5 bl. 9 sc. B ap. 10, către chiriaşul Gheorghiţă Edit. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În urmă 
cu câţiva ani, Consiliul Local a decis, ca în situaţia în care există cerere din partea 
chiriaşilor, apartamentele de la Câmpul Frumos să fie vândute acestora, cu condiţia ca 
aceştia să aibă contract de închiriere valabil. Aceasta este prima „rândunică”, să zicem aşa, 
deci este prima cerere în acest sens, din partea celor de la Câmpul Frumos. Conform 
evaluării, locuinţa o vindem la valoarea de 7.530 lei, sumă cu care este de acord şi 
chiriaşul. Am convingerea că vor fi din ce în ce mai multe cereri în acest sens, şi sunt ferm 
convins de faptul că toată lumea se îngrijeşte mai bine de propria-i locuinţă, decât dacă stă 
în chirie într-un apartament al municipalităţii. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină la acest punct de pe Ordinea de zi? Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
297/2014. 
  „Mulţumim frumos. S-a adoptat în unanimitate. Acum, trecem la Diverse. Domnul 
viceprimar Tischler Ferenc a cerut cuvântul.” 

PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. 
234/2014 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Pe 



 

 

parcursul lunii august am adoptat hotărârea cu privire la ordinea de prioritate cu solicitanţii 
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, listă care se realizează pe bază de punctaj. Acum, când trebuiau semnate 
contractele, s-a aflat că unele întrebări au fost greşit interpretate de membrii comisiei, 
astfel că ordinea pe această listă a fost greşit stabilită, şi erau unii care nu aveau voie să fie 
pe această listă. Din acest motiv, revoc acea hotărâre, doresc să o revoc cu sprijinul 
dumneavoastră, şi făcută o reevaluare a dosarelor.vă rog să sprijiniţi cu votul 
dumneavoastră. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Nimeni, vă rog să votaţi, acceptă Consiliul proiectul prezentat?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
298/2014. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate, aşa că domnul Tischler Ferenc să se bucure că a 
avut o prezentare atât de bună. Urmează domnul primar. Poftiţi!” 

PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor, în parcările cu plată din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În faţa 
Hotelului Bodoc am realizat 49 de locuri noi de parcare, şi am achiziţionat automat de 
tichete de parcare. Pentru ca aceste 49 de locuri de parcare să poată fi incluse între locurile 
de parcare cu plată ale oraşului, e nevoie de această hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Am auzit cu toţii 
prezentarea. Are cineva intervenţii de făcut? Deoarece nu are nimeni, vă rog frumos să 
votaţi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
299/2014. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate. Urmează, din nou, domnul primar.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
de bani Bisericii Reformate Sfântu Gheorghe III pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Pentru 
reabilitarea turnului şi a iluminatului public, au solicitat suma de 27.600 lei de la 
municipalitate. Acum, prin această hotărâre, dorim să alocăm această sumă de 27.600 de 
lei Bisericii Reformate. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Dacă nu este nimeni, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre 
prezentat de domnul primar.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
300/2014. 
 „Consiliul a adoptat şi acest punct de pe Ordinea de zi, în unanimitate. Mă bucur. 
Urmează domnul primar.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. 166/2014, privind modernizarea unor străzi în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi acest 



 

 

proiect de hotărâre se referă la modificarea unei hotărâri anterioare, prin care se modifică 
cuantumul cheltuielilor finanţate din bugetul local şi bugetul de stat la 6 străzi din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Sunt luate separat, pentru a vedea ce lucrări se pot finanţa de 
la bugetul de stat şi ce se poate finanţa din bugetul local. Între timp, s-a modificat şi 
regulamentul, şi suma de finanţat de la bugetul de stat este un pic mai mare. Aceste 
regrupări se realizează, dar per total, valoarea lucrărilor nu se modifică, la nicio investiţie. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Nu, aşa că vă rog să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre de la D3, 
prezentat de domnul primar.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
301/2014. 
 „Consiliul a adoptat şi acest punct de pe Ordinea de zi, în unanimitate. Mai este? 
Domnul primar mai doreşte să prezinte ceva. Poftiţi, vă rog.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. 245/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor 
imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea 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.): „Mulţumesc frumos. 
Hotărârea nr. 245/2014 se referea la iniţierea demersurilor de preluare a poligonului de 
trageri. S-a şi început procedura de elaborare, din partea Ministerului Apărării Naţionale, a 
hotărârii, dar Ministerul Justiţiei a refuzat, căci din cele 70 de hectare, există 8 hectare, 
suprafaţă cu o situaţie neclară între municipalitate şi Ministerul Apărării. Este o poveste 
veche, astfel că Ministerul nu poate preda un teren care se află în proces. Practic, 
modificarea se referă la faptul că acum, noi solicităm acel teren de 62 de hectare, de la 
Minister. Nu se modifică terenurile pe care dorim să le dăm Bisericilor istorice, deci rămân 
aceleaşi suprafeţe de 3-3-3-2-1 hectare. Vorbim de aceeaşi suprafaţă de 50.000 mp pentru 
cimitirul comun, iar terenul rămas pentru parcare scade cu 80.000 mp. Deci acordăm 
suprafaţa de 450.220 mp pentru activităţi socio – medicale. Deci, atât se modifică, prin 
acest proiect de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Da, domnul Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Doar o întrebare tehnică. Am văzut că scrie aici „crearea unui parc Memorial al Eroilor”. 
Şi vroiam să vă întreb dacă ştiţi exact despre ce eroi este vorba?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da, este vorba despre eroi 
căzuţi în Primul şi în al II-lea Război Mondial. Noi am avut un proiect, am încercat să 
prezentăm acest proiect şi Ambasadei Rusiei. Practic, dorim ca Obeliscul din parc să-l 
mutăm în acest parc memorial, şi acest obelisc să fie monumentul central al acestui parc. 
Să sperăm că se va rezolva, cu multă imaginaţie, trudă şi intervenţii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Altcineva doreşte 
să ia cuvântul? Eu aş dori să spun cu mare bucurie, că aşa cum vedeţi, cimitirele se umple 
foarte repede, văd că domnul primar scrie, dar poate să fie atent, că noi îi mulţumim 
frumos pentru ceea ce a făcut, că terenul va exista, căci avem mare nevoie de el. Aşa că, 
mulţumim frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Să nu punem încă şampania 
la rece, căci încă este vorba despre o intenţie, şi va fi a oraşului când apare în Monitorul 



 

 

Oficial. Dar dacă vorbim despre asta, atunci permiteţi-mi să vă spun că a apărut în 
Monitorul Oficial preluarea terenului pentru construirea Arenei Sportive de 3.000 de 
locuri. Deci, a apărut în această săptămână, marţi, dacă nu mă înşel, Hotărârea 
Guvernamentală, prin care Statul, mai exact Ministerul Dezvoltării şi Compania Naţională 
de Investiţii preia acest imobil. Tot ce este posibil ca duminică să vină în oraşul nostru 
domnul ministru Liviu Dragnea, cât şi doamna director a CNI, pentru a semna decizia de 
executare a lucrărilor, ceea ce înseamnă că luni pot începe lucrările efective de construcţii. 
Pentru acest lucru, aş dori să solicit din partea Consiliului un acord de principiu, pentru ca, 
dacă până atunci mai trebuie semnat vreun contract cu CNI sau cu executantul lucrării, 
deoarece contractul este între municipalitate şi firma din Cluj Napoca, să pot face acest 
lucru, conform Hotărârii care a apărut în Monitorul Oficial, şi fiind în cunoştinţă de cauză 
că noi ne-am asumat 20% din valoarea acestei investiţii. Mulţumesc frumos. În acest an, 
probabil nu va influenţa acest lucru bugetul local, ci  la anul, cu siguranţă, şi la începutul 
anului vom include aceste cheltuieli în buget. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Omul, dacă aude 
veşti bune, se bucură. Supun la vot rugămintea domnului primar.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Acum, vă rog să votăm în legătură cu punctul D5, aşa 
cum a fost el prezentat. A fost şi discutat, acum trebuie numai votat.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
302/2014. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate şi acest punct. La Diverse, domnul consilier 
Czegő a cerut cuvântul.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN  (lb.m.): „Mulţumesc pentru oportunitate. 
Oraşul s-a bucurat că se desfăşoară lucrările de reabilitare ale faţadei Primăriei. Aici aş dori 
să menţionez faptul că, nu să menţionez, ci să atrag atenţia asupra faptului că există un 
perete de incendiu, un perete înalt, şi sper că şi acela face parte din lucrările de reabilitare. 
Mulţumesc frumos. Al doilea lucru pe care doresc să-l menţionez. Sâmbătă, duminică şi 
luni am făcut parte într-o delegaţie, din partea Consiliului Local, la Magyarkanizsa. Aş dori 
să transmit, Consiliului Local Sfântu Gheorghe, şi personal domnului primar Antal Árpád 
András, salutul membrilor consiliului şi al primarului din Magyarkanizsa. În ceea ce 
priveşte primirea de care ne-am bucurat, mai plăcută şi mai inimoasă de atât, nu se putea 
face. Probabil independent de faptul că Antal Árpád şi Consiliul Local a ajutat la 
reabilitarea Bisericii Catolice. Dacă ar fi loc de umor, la această şedinţă, atunci aş spune că 
nu am verificat bugetul oraşului, că ce a căutat acolo domnul primar Antal Árpád, la 
Magyarkanizsa, ci fapt este că a ajutat material reabilitarea Bisericii Catolice. Nu găsesc alt 
cuvânt pentru a descrie realizarea de vitralii, căci pentru asta nu au fost fonduri suficiente, 
iar domnul primar a promis acolo. Sfinţirea acesteia a avut loc în cadrul Zilelor Oraşului. 
Reprezentantul Parohiei îl salută cu mare drag şi recunoştinţă pe domnul primar Antal, şi i-
am dat simbolul oraşului. A fost cadoul meu personal. La acest gest, dumnealui i s-au 
umplut ochii cu lacrimi. Am participat la sfinţirea Statuii Sfântului Vendel, aceasta fiind 
afară, la o intersecţie de drumuri, iar pe acele vitralii a fost pictat Sfântul Vendel. Am 
transmis salutările, cadourile pe care le-a trimis oraşul, şi domnul primar. Mulţumesc, 
domnule preşedinte, pentru atenţie, la fel şi dumneavoastră. Atât.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna Pârvan, vă rog să spuneţi ceea ce doriţi.” 



 

 

 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulţumesc. Stimate domnule 
primar, iarna bate la uşă, şi preoţii de la Bisericile noastre au rugat, dacă se poate, să 
susţineţi cu ceva lemne lăcaşurile astea de cult, ca în fiecare an. Ştiu că mai târziu se 
făceau, ei au intervenit, şi eu sunt cureaua de transmisie spre dumneavoastră. Deci, ceva 
susţinere pentru încălzire şi lemne de foc pentru acele lăcaşuri care nu mai au lemne. O altă 
problemă. V-am rugat, şi mai vin o dată cu rugămintea adresată de locuitorii acelei zone în 
care locuiesc, în spatele Şugaţului. Există centrala aceea Delcaserv care, odată cu venirea 
iernii, devine un fel de loc de refugiu pentru un segment nedorit, sau năpăstuit, a 
populaţiei. Nu numai că arată foarte urât, dar acum deja au început să-şi instaleze acolo 
taberele. Noi am avut acolo un dozator de noapte, şi a trebuit să-l ia de acolo, pentru că 
noaptea, când nu se mai circula, spărgeau veşnic cutiuţa aceea în care nu ştiu dacă se 
adunau bani, dar pentru ei probabil că erau foarte mulţi, şi atunci a trebuit să-şi retragă de 
acolo aparatul. Dacă se poate, am înţeles că are o situaţie neclară din punct de vedere al 
proprietăţii, dar nu cred că zidurile acelea mai reprezintă o proprietate, e urâtă şi la propriu, 
şi inutilă la figurat. Suprafaţa bine-nţeles că rămâne, zidurile acelea sunt practic un zid 
deasupra, şi practic e ca un şopron, două laterale şi unu deasupra. Alea nu cred că mai pot 
fi proprietatea cuiva. Dacă se poate, până vine iarna, să fie demolat, să stârpim de acolo 
locul acela în care iarna îşi găsesc adăpostul boschetarii, şi toată vara a fost de fapt un 
punct insalubru. Nu cred că nu aţi primit sesizări de la locuitori, pentru că nu e deloc 
frumos ca în centrul oraşului, chiar dacă nu e un centru vizibil, să existe un asemenea loc. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul primar ar 
dori să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce priveşte ajutorul de 
încălzire pentru biserici, în fiecare an, de obicei, în martie sau aprilie alocăm aceste sume. 
Acest lucru s-a întâmplat şi anul acesta. În ceea ce priveşte lemnele, probabil vom găsi 
soluţii separat. Dar dacă doar la lemne vă referiţi. Financiar, anul viitor doar în martie sau 
aprilie, după aprobarea bugetului, vom putea ajuta cultele. În ceea ce priveşte clădirea, 
aveţi perfectă dreptate, cunoaştem problema, nu putem, conform legii, emite autorizaţie de 
demolare pe acea clădire, atâta timp cât situaţia juridică nu este reglementată. Eu nu pot, 
nici doamna secretar, nici doamna arhitect şef nu poate semna o autorizaţie de demolare, 
iar fără autorizaţie de demolare nu se poate demola. Am fi rezolvat demult această 
problemă, dacă partea juridică ar fi fost în regulă. Din păcate, nu este. Mai sunt câteva. 
Sunt din ce în ce mai puţine asemenea clădiri în ora. Chiar acum vreo 3 săptămâni, am 
demolat pe strada Kőrösi Csoma Sándor o clădire care, tot aşa era părăsită, dar şi pentru 
aceea am căutat soluţii timp de aproape 4 ani până am reuşit să demolăm. Dar totul să fie 
legal, şi să nu vină după aceea cineva şi să ne târească prin tribunale, pentru că am demolat 
ceva ce nu ne aparţine. Este o situaţie absolut paradoxală, aveţi perfectă dreptate. Dacă fură 
cineva de acolo o cărămidă, nu este o responsabilitate. Dacă noi demolăm şi emitem act 
administrativ, acel act administrativ, din punct de vedere juridic nu este în regulă, atâta 
timp cât situaţia juridică nu este clară.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul Guruianu, 
poftiţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Am uitat să mă înscriu 
la Ordinea de Zi, dar pentru că la sfârşitul şedinţei trecute domnul Váncsa a făcut o 
rugăminte, nu am fost eu foarte atent, şi atunci s-a terminat foarte repede şedinţa. Dar da, 
sunt de acord să facem demersurile necesare pentru ca domnia sa să fie în locul meu în 
Consiliul de Administraţie la Clubul Sportiv Şcolar. Dacă cineva trebuie să pornească 



 

 

procedura, probabil domnul viceprimar, doamna viceprimar, vă rog să o faceţi pentru 
săptămâna viitoare, şi se trece. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Altcineva nu mai 
doreşte? Să o ascultăm pe doamna Török Aranka, să vedem ce are de spus.” 
 Doamna responsabil sat TÖRÖK AURELIA (lb.m.): „Pe scurt, aş dori să prezint 
un scurt raport, pentru că luna trecută în 19, 20 şi 21 am fost la Sárpilis. De fapt nu la 
Sárpilis, ci la Szekszárd. Am primit invitaţie pentru festivalul de acolo, participând şi corul 
din Chilieni. A fost foarte frumos, a fost foarte frumoasă şi parada. Am primit foarte, foarte 
multe aplauze. Am fost îmbrăcaţi frumos, ca adevăratele fete secuieşti, şi ne-am simţit 
foarte bine. Noi am urcat pe scenă seara. Am adus o fotografie pe care acum am printat-o, 
şi aş dori să o arăt tuturor, să vadă toat lumea ce bine ne-am descurcat. Am prezentat acea 
minunată tradiţie transilvăneană, şi anume cântecul. Cei din Sárpilis au fost cu dansul, iar 
noi cu cântecele populare. Mulţumesc frumos. Atât.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Nu mai are nimeni, 
nimic de zis? Vă mulţumesc foarte frumos tuturor pentru prezenţă. Spor la treabă, şi celor 
care sărbătoresc, festivitate plăcută!” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 11 decembrie 
2014. 
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