
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 9.331/2014 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 27 februarie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Incze Alexandru, Magyarosi Imola-Piroska, Sztakics Éva-
Judit, 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. 285/21.02.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, dl. Tischler Ferenc, viceprimariul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na 
Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Salut cu 
respect membrii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Începem şedinţa 
ordinară de azi, 27 februarie 2014. Sunt prezenţi 16 consilieri, lipsesc 5. Deci, avem 
cvorum. Aş dori să vă spun că azi vom decide în legătură cu 26 de proiecte, şi mai avem 4 
propuneri înainte de Ordinea de zi. Adoptarea a 3 procese–verbale din 2013, cât şi procesul 
– verbal al şedinţei din 16 ianuarie 2014. Dacă mai are cineva observaţii? Propun să votăm 
în legătură cu procesul – verbal al şedinţei din 28 noiembrie 2013.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu procesul–verbal al şedinţei din 12 decembrie 
2013.” 
 Se votează cu cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum, vă rog să votăm în legătură cu procesul–verbal al şedinţei din 19 decembrie 
2013.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Bálint Iosif). 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm despre procesul–verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 16 ianuarie 2014.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Are cineva propuneri în legătură cu Ordinea de zi a şedinţei de azi? Doamna 
Pârvan Rodica, domnul primar Antal Árpád.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
propunere şi legată de Ordinea de zi, dar am şi o intervenţie înaintea începerii dezbaterii 
punctelor de pe aceasta. În legătură cu Ordinea de zi, aş dori să revoc punctele 4 şi 5, şi aş 
dori să propun trei noi puncte, D1, D2 şi D3. Unul din acestea este în legătură cu Tega 
S.A., celălalt este în legătură cu începerea demersurilor pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului, ce aparţine de Direcţia Finanţelor Publice, în domeniul public 
al Municipiului Sfântu Gheorghe. Cel de-al treilea punct se referă la aprobarea uui ajutor 
de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie. Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Rog colegii să voteze în legătură cu adoptarea Ordinii de zi a şedinţei de azi a 
Consiliului Local.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Doamna Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mai doreşte 
cineva? Doamna Profiroiu Marilena.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Tot la Diverse, vă rog. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar Antal Árpád doreşte să ia cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
am spus mai devreme, aş dori să intervin înainte de dezbaterea punctelor de pe Ordinea de 
zi, în legătură cu o situaţie care a apărut în presă, cu referire la anumite acuzaţii formulate 
de către Federaţia Organizaţiilor Civile din Judeţul Covasna, la adresa municipalităţii. Mie 
îmi sunt dragi asociaţile civile, şi consider activitatea lor a fi foarte importantă. Şi atunci 
îmi sunt dragi, când mă rănesc pe mine, căci aceasta este datoria lor, dar nu-mi mai sunt 
dragi, când induc în eroare opinia publică. Deci, ce s-a întâmplat? În data de 17 ianuarie 
2014 au înregistrat o scrisoare la Primărie, care îmi era adresată, şi prin care mi s-a solicitat 
să fac declaraţii publice în legătură cu procedurile de restaurare a monumentelor istorice. 
Eu am răspuns la această scrisoare, şi în răspuns, prima propoziţie aşa începe: „în legătură 
cu scrisoarea înregistrată la data de 17 ianuarie, vă aducem la cunoştinţă...”, de asemenea, 
menţionând şi faptul că am răspuns în legătură cu această temă, în cotidianul Háromszék, 
prin declaraţie publică. Deci, am prezentat public poziţia Consiliului Local. Ei, între timp, 
la data de 12 februarie înregistrează o petiţie, nu primarului, ci Consiliului Local, Comisiei 
pentru Cultură. Această petiţie nici nu a ajuns la mine, iar răspunsul meu a fost menţionat 
în presă ca şi cum ar fi fost răspuns la petiţie. Ceea ce este total necinstit, şi îi rog pe cei de 
la Federaţia Organizaţiilor Civile, pe doamna preşedintă, de altfel am şi invitat-o la şedinţa 
de azi, dar nu a putut să vină, căci este în străinătate...deci, rugămintea mea este să 
informeze corect opinia publică, şi să nu prezinte răspunsul dat de primar, la scrisoarea 
adresată acestuia, ca şi cum ar fi un răspuns la o petiţie adresată Consiliului Local – 
Comisiei pentru Cultură. Mulţumesc foarte frumos. Evident, pot să pun la dispoziţia 
reprezentanţilor presei toate documentele, cu numere de înregistrare, deci se poate vedea 
clar întregul proces. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Trecem la punctul 1 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2013. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
sfârşitul fiecărui semestru, Consiliul Local trebuie să aprobe, nu e obligatoriu, trebuie să 
voteze Raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. 
Materialul a fost postat la timp, vă rog să susţineţi prin votul dumneavoastră.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Intervenţii, păreri? Nu sunt. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. ” 



 

 

 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2014, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Conform 
Legii 85, acele firme care sunt declarate ca fiind în incapacitate de plată, dar cărora, prin 
procedura de reorganizare li s-a inclus plata creanţelor, pot primi bonificaţie. Deci, dacă îşi 
achită datoriile, să poată primi şi în această lună bonificaţie de 10%, iar luna viitoare 5%. 
Vă rog să susţineţi această completare. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1 şi 5 au acordat avize favorabile. Observaţii, întrebări? Nu sunt, aşa că 
vă rog să votăm. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
46/2014. 
 „S-a adoptat. Punctul 3 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Lt. Păiş David 
nr. 2 către S.C. CHARTA PRINT S.R.L. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2010, S.C. Charta Print S.R.L. a încheiat un contract de concesiune cu Municipiul Sfântu 
Gheorghe, a unui teren cu suprafaţa de 722 mp. Acum, societatea în cauză doreşte să-l 
achiziţioneze. Conform evaluărilor, valoarea acestui teren este de 7.900 de euro. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de specialitate 1 şi 2 au acordat avize favorabile. Observaţii, întrebări, 
are cineva? Dacă nu, vă rog să votăm. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
47/2014. 
 „S-a adoptat. Punctele 4 şi 5 au fost revocate de pe Ordinea de zi. Să dezbatem 
punctul 6.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vă rog 
să fiţi de acord cu prezentarea punctelor 6, 7, 8, 9 şi 10, la un loc, iar votarea să se întâmple 
separat pentru fiecare. Este vorba despre  aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, din cadrul Teatrului 
„Tamási Áron”, din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu”, din cadrul Casei de Cultură 
„Kónya Ádám” şi din cadrul Căminului „Zathureczky Berta”, pe anul 2014. nu le voi 
prezenta individual. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre de la punctul 6 a primit aviz favorabil de la Comisiile de 
Specialitate 1, 3 şi 5. Observaţii, întrebări?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
48/2014. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” 
Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Să votăm în 
legătură cu punctul 7.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
49/2014. 
 “S-a adoptat.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei 
Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „ Comisiile 1, 5 
şi 4 au acordat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt întrebări, să votăm 
în legătură cu punctul 8.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
50/2014. 
 “Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya 
Ádám” pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „ Comisiile 1, 4 
şi 5 au acordat avize favorabile şi acestui proiect de hotărâre. Vă rog să votăm în legătură 
cu punctul 9 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
51/2014. 
 “Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 10.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului „Zathureczky 
Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „ Comisiile 1, 3 
şi 5 au acordat avize favorabile. Acum, vă rog să votăm în legătură cu punctul 10 de pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
52/2014. 
 “Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
momentul de faţă, la Căminul „Zathureczky Berta” sunt 4 persoane care nu-şi pot acoperi 
cheltuielile, iar dacă scădem 60% din pensie, aşa cum permite legea, această sumă nu 
acoperă, nici pe departe, suma care ar trebui achitată. Vă rog să sprijiniţi aceste 4 persoane 
prin votul dumneavoastră, pentru scutirea parţială de la plata contribuţiei lunare, iar această 
sumă să fie suportată din bugetul Căminului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY - BÉLA (lb.m.): „ Comisiile 1, 
3 şi 5 au acordat avize favorabile, sprijină acest proiect de hotărâre. Acum, vă rog să votăm 
şi noi despre acest punct.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
53/2014. 
 “Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre de la punctul 11 de pe Ordinea de zi s-a 
adoptat în unanimitate.” 



 

 

 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului 
consultativ al Căminului „Zathureczky Berta”. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Consiliul 
Local trebuie să numească o persoană în Consiliul Consultativ. În cadrul Comisiei Sociale 
am discutat despre acest subiect, şi o propunem pe doamna preşedintă a Comisiei, pe 
doamna Kondor Ágota. Vă rog să susţineţi această propunere. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „ Comisiile 3 şi 
5 au acordat avize favorabile. Vă rog să votăm în legătură cu persoana nominalizată.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Mulţumesc frumos. Am acceptat-o pe doamna consilier Kondor Ágota. Acum, să 
votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
54/2014. 
 “Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre de la punctul 12 de pe Ordinea de zi s-a 
adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de închiriere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Székely Mária, Pildner 
Lenke, Péter Mária Piroska şi Péter Iosif. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre un teren cu suprafaţa de 1435 mp, teren pe care, cu câţiva ani în urmă, 
Consiliul Local l-a retrocedat proprietarilor de drept, dar totodată, acest teren este folosit 
de către municipalitate, căci pe acest teren este o parte a Grădinăriei oraşului. Noi dorim să 
închiriem pe mai departe, de la aceşti proprietari. Acest contract de închiriere e valabil 1 an 
de zile, de la 1 martie 2014, până la data de 28 februarie 2015. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia nr 1 a acordat aviz favorabil acestui proiect, în unanimitate de voturi. 
Comisia nr. 5 a formulat anumite observaţii: La capitolul 4, voi citi în limba română (lb.r.):  
- „chiria datorată şi modalitatea de plată”, 4.2 se modifică - „plata chiriei se face lunar, în 
cotele cuvenite fiecărui proprietar” . Aceasta este o propunere de modificare. Următoarea, 
la Capitolul 7: „încetarea contractului”, se exclude din text pierderea bunului prevăzut la 
punctul „c”. La Capitolul 9, „Notificările între părţi”, punctele 9.2, referitor la confirmarea 
prin telex sau fax se exclude”. (lb.m.): Vă rog să votăm despre fiecare propunere de 
modificare în parte. Prima propunere care se referă la Capitolul 4, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a adoptat. Să votăm în legătură cu modificarea Capitolului 7.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Cea de-a treia propunere de modificare, care se referă la Capitolul 9. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
55/2014. 
 „S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. S.C. 



 

 

Gospodărie Comunală S.A. Ar dori să înfiinţeze 3 noi puncte de lucru pe teritoriul comunei 
Bodoc. Această hotărâre se referă la împuternicirea domnului Czimbalmos Kozma Csaba, 
managerul oraşului, pentru semnarea, în numele oraşului, a Actului Adiţional la Actului 
constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1 şi 5 de specialitate au acordat avize favorabile, în unanimitate de 
voturi. Intervenţii, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
56/2014. 
 “S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea comisiei 
de cenzori la S.C. Multi Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. A 
expirat mandatul membrilor din Comisia de Cenzori de la S.C. Multi Trans S.A. Prin 
Articolul nr. 1 dorim să prelungim aceste mandate, iar prin Articolul nr. 2, se stabileşte 
cenzor supleant doamna Szabó Mária Magdolna. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile 1 şi 5. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
57/2014. 
 “S-a adoptat în unanimitate. Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Act adiţional la Contractul de parteneriat, încheiat între Consiliul Local al 
Muncipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Míves”. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Prin 
H.C.L. nr. 41/2002, s-a născut un parteneriat între Asociaţia „Mives” şi Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. Prin diferite proiecte europene, imobilul de pe strada Kós 
Károly nr 5/A s-a modificat, a fost renovat. În spiritul acestor modificări, am dori să 
actualizăm acest contract de parteneriat, printr-un Act Adiţional nr 1/2014, prin care, pe de 
o parte am stabili exact terenurile, imobilele, iar pe de o parte, am stabili contribuţia anuală 
a municipalităţii, la suma de 15.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia de specialitate nr. 1 a acordat aviz favorabil. Comisia nr. 5 a formulat o 
propunere de modificare, care sună aşa: „Modificarea Actului Adiţional nr. 1/2014 la 
Contractul de parteneriat nr. 3489/2002 astfel – Articolul Unic, litera b se corectează cu 
înlocuirea anului 2004 cu 2014.” Vă rog să votăm despre propunerea de modificare.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm despre întregul proiect de hotărâre de la 
punctul 16.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
58/2014. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 1038/2013, încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi senatorul Klárik László-Attila. Prezintă: Antal Árpád-
András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dorim 



 

 

să corectăm acest contract conform realităţii. Domnul senator utilizează un spaţiu de 72, 21 
mp, iar în contract apare suprafaţa de 70,29 mp. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Să votăm despre proiectul de hotărâre de la punctul 17.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
59/2014. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltări investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. 
Lunca Oltului nr. 1. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. S.C. 
Covalact S.A. realizează, în permanenţă, lucrări de modernizare la fabrica de aici, iar 
acum, printre altele, ar dori să renoveze faţada fabricii, idee pe care o sprijinim şi noi. 
Acesta este motivul pentru care s-a pregătit această documentaţie urbanistică. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de Specialitate 1 şi 2 au acordat avize favorabile proiectului. Are cineva 
păreri sau observaţii? Dacă nu are nimeni, să votăm despre proiectul de hotărâre de la 
punctul 18 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
60/2014. 
 “S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială şi de producţie” Municipiul Sfântu 
Gheorghe, sat Coşeni. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre adoptarea unui Aviz prealabil de oportunitate. Acesta se referă la un teren de 
3 hectare, deci de 30.000 mp aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, în satul Coşeni. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de Specialitate 1, 2 şi 5 au acordat avize favorabile proiectului de 
hotărâre. Are cineva păreri, întrebări sau observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm 
despre proiectul de hotărâre de la punctul 19 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
61/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 2/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal „Strada Jókai Mór Vest I”, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aici 
vorbim despre un teren cu suprafaţa de 106.155 mp. Este vorba tot despre adoptarea unui 
Aviz prealabil de oportunitate, pentru numirea Planului Urbanistic Zonal „Strada Jókai 
Mór Vest I”. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de Specialitate 1, 2 şi 5 au acordat avize favorabile. Vă rog să votăm 
despre proiectul de hotărâre de la punctul 20 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

62/2014. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal „Locuinţă, magazin de prezentare şi atelier”, sat Chilieni. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În acest 
caz, este vorba despre aprobarea unui Aviz prealabil de oportunitate. Contrar celor două 
proiecte de hotărâre anterioare, în acest caz, avizul este nefavorabil. Mulţumesc frumos. 
Deci, aici trebuie adoptată respingerea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de specialitate 1 şi 5 au acordat avize favorabile. În Comisia nr. 2, cea de 
Urbanism, au fost 3 voturi pentru şi 1 abţinere. Întrebări? Observaţii? Vă rog să votăm 
despre proiectul de hotărâre de la acest punct de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 63/2014. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe 
teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi în 
acest caz, dorim să corectăm şi să aducem datele conform realităţii. La articolul 3, la 
punctul c, am dori să facem următoarea rectificare, căci nu este vorba despre faptul că 
municipalitatea taie copacii, ci doar aprobă şi supraveghează aceste activităţi, în zonele 
verzi din cartierele oraşului. De asemenea, apare un nou punct d, care se referă la 
administrarea iluminatului public, a locurilor de joacă şi a trotuarelor. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de Specialitate 1, 2 şi 5 au acordat avize favorabile acestui proiect de 
hotărâre. Intervenţii, păreri? Dacă nu sunt, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre de 
la punctul 22 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
64/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate de voturi.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 283/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor 
Căminului social, în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15. Prezintă: 
Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Permiteţi-mi, înainte de a prezenta acest proiect de hotărâre, să expun membrilor 
Consiliului Local situaţia actuală. Deci, în Sing-Sing au locuit peste 100 de familii, iar 
acum, acolo au mai rămas doar 17 familii. Am evaluat aceste familii individual, şi am găsit 
rezolvări problemelor acestora. Nu am fost nevoiţi să lăsăm pe străzi nici măcar o singură 
familie. Situaţia acestor 17 familii între timp s-a schimbat, deci faţă de prima evaluare 
realizată. Sunt unii care şi-au găsit loc de muncă, sunt unii care pot deja să-şi achite chiria 
şi cheltuielile, dar avem şi un caz social, căruia i s-a schimbat situaţia familială, şi credem 
că, în locul sistemului de sprijin direct, să primească locuinţă. Deci, dorim să mutăm aceste 
persoane în tabelul nominal  cu persoanele care se vor muta în blocul de locuinţe sociale 
din strada Lunca Oltului nr. 13 – 15. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de Specialitate 3 şi 5 au acordat avize favorabile acestui proiect de 



 

 

hotărâre. Dacă nu sunt intervenţii sau păreri, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre 
de la punctul 23 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
65/2014. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce 
trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care 
beneficiază de ajutor social. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
începutul fiecărui an, trebuie să stabilim acele spaţii, unde persoanele care lucrează în 
folosul comuităţii pot să presteze servicii. Am enumerat zonele mai sensibile, sau unde 
chiar avem nevoie de ajutorul lor, dar la punctul 12 am inclus şi alte locaţii unde trebuie să 
meargă, în caz de nevoie, deci la lucrări pe parcursul anului, atunci când acestea sunt 
necesare. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de Specialitate 3 şi 5 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă 
nu sunt intervenţii, întrebări sau păreri, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre de la 
punctul 24 de pe Ordinea de zi.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
66/2014. 
 “Proiectul de hotărâre s-a adoptat în unanimitate. Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare faţadă şi învelitoare clădirea Primăriei corp A” Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anul 
trecut, în luna decembrie am început reabilitarea internă a clădirii Primăriei, încă nu am 
finalizat aceste lucrări, dar cred că lucrările avansează bine, şi sper că şi dumneavoastră vă 
plac modificările făcute. Anul acesta am dori să realizăm lucrările de renovare şi la faţada 
clădirii. Conform unor calcule prealabile, suma s-ar ridica la 1.024.269 de lei. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisiile de Specialitate 1, 2 şi 5. Vă rog 
să votăm.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
67/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de la punctul 25 a fost adoptat în unanimitate de 
voturi.” 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedintele de şedinţă. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Următorul pe listă este domnul consilier Zsigmond József, deci el va fi 
preşedintele şedinţelor din luna martie 2014. în cazul în care dumnealui lipseşte, domnul 
consilier Bálint Iosif îl va înlocui în această funcţie. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
68/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de la punctul 25 a fost adoptat în unanimitate de 



 

 

voturi.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanţilor Municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a SC TEGA SA – Sfântu Gheorghe, pentru modificarea şi completarea Actului 
Constitutiv al societăţii. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
să corectăm o mică greşeală, căci la şedinţa anterioară de Consiliu, prin HCL nr. 21/2014, 
am completat domeniile de activitate ale TEGA S.A. cu un nou cod CAEN, dar acest 
număr a fost greşit primit, iar acum trebuie să corectăm şi noi, prin această hotărâre. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Proiectul de la punctul D1 a fost avizat favorabil atât de Comisia de specialitate nr. 
1, cât şi de cea cu nr. 5. Vă rog să votăm.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
69/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind iniţierea 
demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Direcţiei Finanţelor Publice Judeţul Covasna, 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. Pe 
strada Gábor Áron nr. 12, este un imobil care se află în proprietatea statului şi în 
administrarea Direcţiei Finanţelor Publice Judeţul Covasna. Municipalitatea ar dori să 
obţină acest imobil, iar această hotărâre este necesară pentru demararea procedurii. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre de la punctul D2. Vă rog 
să votăm.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
70/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul a fost adoptat.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui 
ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi anul 
trecut am acordat Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna un astfel de sprijin, 
şi la fel am dori şi anul acesta. Considerăm că este foarte bună colaborarea dintre Consiliul 
Local şi Camera de Comerţ şi Industrie, avem foarte multe programe şi proiecte comune. 
Deci, merită acest ajutor de minimis în valoare de 50.000 de lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia nr. 1 a aprobat cu 6 voturi pentru, iar colegul nostru, domnul consilier 
Debreczeni nu a votat. În Comisia nr. 5, au fost 4 voturi pentru şi 1 abţinere, iar domnul 
consilier Debreczeni nu a votat. Propun să votăm în legătură cu proiectul de hotărâre de la 
punctul D3.”  
 Se votează cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri (Guruianu Mădălin Doru, Palela Rădiţa, 
Profiroiu Marilena), 1 consilier nu a participat la vot (Debreczeni László), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 71/2014. 



 

 

 „Mulţumesc frumos. Proiectul D3 a fost adoptat.” 
 
 DIVERSE 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Două probleme punctuale aş avea. 
Stimate domnule primar, ştiţi că am avut o întâlnire cu domnii directori şi printre altele, ni 
s-a înaintat un memoriu privitor la degrevarea de norma directorilor. Vreau să vă înştiinţez 
că nu s-a rezolvat nimic. Deci, începând cu luna martie, salariul directorilor de şcoli va fi 
amputat între 400 şi 800 de lei. Asta, ca şi informare. Iar a doua problemă, pentru care am 
spus că sunt punctuală, aş vrea dacă se poate, să ne sprijiniţi un pic să revenim asupra 
programului Comisiilor din Consiliul Local, pentru că iar a început s-o ia razna, acest 
program. Am înţeles că lucrăm după principiul flexibilităţii. Eu nu sunt obişnuită să lucrez 
astfel. La bugetari nu se lucrează flexibil. Se lucrează, şi atât. Ce se întâmplă? Sunt 
convocate şedinţe la ora 11,00. noi avem un program. Doamna Irma Keresztély, la ultima 
şedinţă ne-a spus că strada e plină de elevi, şi doamna directoare de la Mikó ştie acest 
lucru. Deci, în momentul în care eu am plecat de la şcoală, sigur că da, elevii au plecat la 
plimbare, că doar nu erau să stea în şcoală, că imediat s-a aflat că a plecat doamna, îmi 
închipui că aşa s-a întâmplat. Deci, rugămintea este să facem cumva să respectăm...Eu 
tânjesc după ordinea aceea de acum 2, 3 legislaturi, când ştiam bine, că lunea, de la ora 
14,00 toată lumea mă găsea aici şi miercurea la fel, sau marţea la fel, pentru că eram în 
Comisia Socială. Crează şi o oarecare dezordine, pentru că ne înghesuim prin diverse 
birouri ale doamnei..., aşa, pe unde găsim loc, pentru că, de exemplu, unde ţineam noi 
şedinţe, era Comisia de Urbanism. Deci, rugămintea este, dacă se poate, să facem în aşa fel 
încât ora şi locul acestor comisii să încercăm să fie cât mai respectate. Am spus: termenul 
acesta flexibil mie îmi este străin şi aşa cum am spus, noi mai avem şi locuri de muncă, 
repet acest lucru, poate că înţelege cine trebuie să înţeleagă. Este deosebit de stânjenitor, 
pentru că şi aici venim şi nu putem să servim cum trebuie, pentru că alergăm şi întârziem, 
dincolo nu ne putem face datoria. M-aţi înţeles? Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc pentru întrebare. 
În ceea ce priveşte memoriul. A fost trimis spre informare către mine, şi aşa cum ştiţi, am 
predat personal domnului ministru, şi am pledat în favoarea directorilor. Am o empatie 
maximă, sprijin directorii, dar din păcate, şi în acest caz, ca şi în multe alte cazuri, din 
cauza faptului că sunt unii directori care fentează legea, sunt sancţionaţi cei care sunt 
cinstiţi. Asta este realitatea. Îmi pare rău că nu s-a rezolvat. Am înţeles, va rămâne domnul 
ministru, ministru. Probabil voi avea o întâlnire cu dânsul, poate chiar săptămâna viitoare 
luni sau marţi, şi voi relua această problemă. Mai mult decât atât nu pot să fac, nu este 
competenţa mea de a reglementa salariile directorilor unor instituţii de învăţământ. În ceea 
ce priveşte programul comisiilor de specialitate. Nu pot influenţa acest lucru. Rugămintea 
mea este, ca în fiecare comisie să conveniţi asupra programului şi să nu fie asemenea 
probleme. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Doamna Profiroiu Marilena.” 
 Doamna consilier PROFIROIU MARILENA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnul 
primar, doamnelor şi domnilor trebuie să vă informez că ieri am depus la secretariat un 
document prin care am anunţat că de la 1 martie încetez calitatea de consilier local. N-am 
folosit termenul de demisie, deşi din punct de vedere juridic este termenul corect, pentru că 
demisia, deşi e un act unilateral de voinţă, ascunde întotdeauna, sau denotă o nemulţumire. 



 

 

Pur şi simplu trebuie să încetez activitatea de consilier pentru că nu mai am timpul necesar 
să îndeplinesc corespunzător toate îndatoririle pe care le am. De la 1 ianuarie anul acesta, 
îndatoririle mele profesionale s-au modificat, ceea ce solicită un timp suplimentar, şi când 
a venit vremea să fac alegerea, fireşte că am ales profesia. Am dorit să intervin, ca să ştiţi 
motivul acestui demers al meu. Vreau să apreciez colaborarea cu dumneavoastră, vreau să 
apreciez colaborarea cu doamna secretar, în cadrul Comisiei Juridice. Am un cuvânt de 
apreciere pentru domnul primar. Până acum, am considerat că nu-i strategic să-i spun. Am 
apreciat că sunteţi tenace, preocupat, şi că Sfântu Gheorghe are un primar harnic. Vă 
doresc tuturor succes, satisfacţii profesionale, şi nu în ultimul rând sănătate. Vreau să mai 
adaug că a fost o onoare pentru mine să fiu membră a Consiliului Local Sfântu Gheorghe. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.r.): „Vă mulţumesc 
şi vă urez succes. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Noi luăm act de această 
decizie. Nu avem alte opţiuni, sau altă opţiune. Mulţumim pentru aprecieri, mulţumim 
pentru colaborare, ne va lipsi expertiza şi profesionalismul dumneavoastră, în ceea ce 
priveşte aspectele juridice. Avem o problemă în acest moment, rămânem fără jurişti în 
Consiliul Local. Avem o problemă în Comisia de specialitate, dar sper că vom rezolva. Vă 
urez succes şi uşa mea va rămâne în continuare deschisă, la fel cum a fost până când aţi 
fost consilier. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Domnul 
consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Sunt mult 
mai liniştit decât eram azi dimineaţă, când mă pregăteam pentru această intervenţie. 
Locuitorii din vecinătatea străzii Izvorului şi capătul străzii Ciucului erau foarte neliniştiţi, 
că lucrările vor continua contrar promisiunilor făcute, prin trecerea conductei de apă pe sub 
pod. Deci, ştim foarte bine câte probleme au existat în ultimii ani, din cauza acelei 
traversări înguste de sub pod, şi oamenii de acolo erau foarte nervoşi că acele conducte 
spre Arcuş vor trece pe acolo, astfel că azi iar m-au căutat şi mi-au solicitat sprijinul. Le-
am şi promis că voi ridica această problemă. Înainte m-am uitat, şi am văzut că s-a găsit o 
soluţie mult mai simplă pentru executant, decât să traverseze strada. Este mai greu decât de 
trecut conductele, aşa cum a fost până acum, dar această soluţie trebuie să satisfacă pe 
toată lumea. Şi mulţumesc pentru că m-aţi ascultat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Aş continua cu o scurtă propoziţie. Aş 
dori să-i mulţumesc doamnei Profiroiu pentru faptul că ne-a fost o colegă serioasă, bine 
pregătită, în Consiliul Local.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul consilier Debreczeni László a cerut cuvântul.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulţumesc frumos. În 
legătură cu orarul Comisiei Economice. Ştiţi foarte bine, că de multe ori am păţit că luni, la 
ora 14 nu au fost toate materialele puse pe site, respectiv a trebuit să ţinem două Comisii 
Economice. Acesta a fost motivul pentru care am renunţat la ziua de luni şi nu putem să 
rămânemla această zi, dacă trebuie să ţinem două comisii. Respectiv, al doilea aspect, când 
şi eu şi dumneavoastră aţi acceptat acest mandat în Consiliul Local, aţi acceptat ca să fiţi la 
disponibilitatea Consiliului Local ori de câte ori se ţine o şedinţă. Vă mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 



 

 

frumos. Doamna consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Stimate domnule preşedinte al 
comisiei. Eu cred că programul unei comisii se stabileşte la buna înţelegere cu membrii 
comisiei, nu la discreţia preşedintelui care este ca orice preşedinte, vremelnic. Nu? Deci, 
vă rog foarte mult să ne consultaţi, pentru că eu subînţeleg că de acum încolo comisiile vor 
fi marţi, sau când le-aţi pus, miercuri, de la ora 11,00. aţi întrebat pe cineva, sau v-aţi luat 
dumneavoastră aşa, de la sine putere, aşa, pentru că aţi văzut că irită pe unii dintre noi, 
orarul ăsta. Vă rog, la prima întâlnire care sper să nu aibă loc la ora 11,00, aşa, pentru că 
uite, suntem oameni şi înregimentaţi în sistemul bugetar, şi nu putem pleca chiar aşa când 
vrem. Vă rog să ne consultaţi şi să ajungem la o oră. Să nu facem un conflict din asta, chiar 
nu e necesar, având în vedere că ne despart nişte ani, nişte rafturi de cărţi şi aşa mai 
departe. Eu zic că totuşi să ne înţelegem. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul consilier Debreczeni László a cerut cuvântul.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.ro.): „Bine. Primul punct de pe 
Ordinea de Zi a următoarei comisii economice acesta va fi. Mulţumesc foarte mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „De foarte multe ori aud acest 
termen, care în limba maghiară nu există, şi nu este folosit, cu vremelnic. Că anumite 
funcţii sunt vremelnice. Mi se pare un cuvânt care este pus în plus în orice propoziţie, 
pentru că, de când a demisionat Papa, putem spune că nici măcar...că până şi funcţia de 
papă este vremelnică. Deci, cred că nu are rost să vorbim despre orice funcţie, ca fiind 
vremelnică. Deci, singura mea rugăminte ar fi să nu ne mai jignim, să ne respectăm mai 
mult. Nu am verificat numărul de cărţi citite, nu am numărat rafturile. Haideţi să ne 
respectăm şi să păstrăm un to civilizat, la aceste şedinţe. Aşa cum a fost în ultimii aproape 
2 ani, şi eu mă bucur foarte mult, că faţă de limbajul folosit în mandatul anterior, în acest 
mandat, limbajul folosit de către noi toţi la acest Consiliu Local, lângă această masă, a 
devenit unul mult mai civilizat. Şi aş dori să continuăm aşa şi pe viitor. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Domnul consilier Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Nu vroiam să închei 
chiar pe tonul acesta. Eu cred că şi eu folosesc cuvântul vremelnic, dar e bine să se refere 
la tineri, de fiecare dată, cred că atunci e o variantă chiar comodă de a-l folosi, dar în fine. 
Nu am vrut să se încheie aşa această şedinţă şi intenţionat am luat cuvântul să-i mulţumesc 
şi eu doamnei Marilena Profiroiu, şi să vă asigur că dânsa, poate n-a fost suficient de 
explicită, dar nu este nemulţumită nici de activitatea din Consiliul Local, nici din Primărie, 
nici din PNL. Este alături de noi, şi eu mă bucur şi îi mulţumesc foarte mult. Nu vreau doar 
să-i dau.., să explic ceea ce a spus. Ştiu că a spus foarte clar, dar de 2 luni încerc să o 
conving să facă ambele lucruri, pentru că din ianuarie, dânsa a fost numită în această 
funcţie, sau a fost aleasă în această funcţie, în Uniunea Notarilor. Sper să colaborăm în 
continuare, şi aşa cum domnul primar a spus că uşa este deschisă, eu sunt convins că vom 
încerca să venim cu propuneri constructive, cum am făcut şi până acum. Îi mulţumesc mult 
pentru ceea ce am învăţat şi în partid, şi în afara lui, şi mai ales în Comisia Juridică. Sper să 
avem un om suficient de bun şi de bine pregătit pentru a-i lua locul în Consiliul Local, şi 
îmi permit să vă prezint, chiar dacă probabil de data viitoare va putea să intre în funcţie, pe 
domnişoara Corina Bote, care este următoarea pe lista PNL. Mulţumesc mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGHA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 



 

 

frumos. Alte intervenţii nu mai sunt, aşa că încheiem şedinţa de azi. Mulţumesc pentru 
prezenţă. Vă doresc tuturor o zi frumoasă!” 
 
 
 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 martie 2014. 
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