
 

 

 
 
 
 
Nr. 25.736/2015 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 11 mai 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Joós Ştefan – Leontin, Magyarosi Imola Piroska, Vajna 
László. 
 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. 723/07.05.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Tischler Ferenc, 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Bună ziua. Începem 
şedinţa extraordinară de azi, care are 6 puncte la Ordinea de zi şi două D1, D2, Diverse. 
Domnul Tischler Ferenc s-a înscris, doamna Sztakics, şi domnul Incze Alexandru. Poftiţi, 
domnule viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. La Ordinea de zi 
aş dori să mutăm punctul 1 după punctul 5.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, deci punctul 1, 
privind rectificarea bugetului, după punctul 5, privind aprobarea DALI, da? Cine este de 
acord cu propunerea făcută de către domnul Tischler?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Kondor 
Ágota, Miklós Zoltán). 
 „S-a mai înscris la cuvânt doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să adaug pe Ordinea de zi a şedinţei de azi, încă 2 puncte. Unul este cu privire la 
aprobarea Studiului de Fezabilitate „Instralaţie drenaj pe strada Libertăţii”, iar celălalt este 
cu privire la transmiterea dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice 
situate în Piaţa Mihai Viteazul, în favoarea instituţiei Prefectului Judeţului Covasna şi a 
Consiliului Judeţean Covasna. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Cine este pentru 
introducerea acestuil punct la Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Kondor 
Ágota, Miklós Zoltán). 
 „La fel şi pentru D2.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Kondor 
Ágota, Miklós Zoltán). 
 „La cuvânt s-a mai înscris domnul Incze.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Eu aş dori la Diverse.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Şi eu m-aş înscrie 



 

 

la Diverse, după domnul Incze, şi după domnul Bálint care, de asemenea, s-a înscris la 
Diverse.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulţumesc. Nu Diverse. Am o 
întrebare. (lb.m.): Aş dori să întreb, dacă avem punct 6 pe Ordinea de zi? Când a fost 
postat? Nu am văzut.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „A apărut punctul 6? A 
fost pus? Da. Supunem la vot Ordinea de zi, cele 6 puncte împreună cu D1 şi D2. Cine este 
pentru?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Kondor 
Ágota, Miklós Zoltán). 
 „Aţi spus că punctul 1 îl băgăm după punctul 5, deci începem cu punctul 2. Prezintă 
doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare strada Váradi József de la str. Horea, Cloşca şi Crişan”. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Punctele 2, 3, 4 şi 5 sunt, practic, documentaţii pentru lucrări de modernizare pe strada 
Váradi József, Aleea Tineretului, strada Înfrăţirii şi strada László Ferenc. Sunt lucrări de 
reabilitare străzi, trotuare, iluminat public şi scurgerile pentru apa pluvială. S-au realizat 
aceste documentaţii, şi am dori să anunţăm executarea proiectelor. Dacă se aprobă aceşti 
indicatori, în scurt timp se ajunge şi la proiectare. Cu permisiunea dumneavoastră, nu voi 
prezenta fiecare proiect separat, căci este vorba despre aprobarea unor documentaţii.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă cineva vrea să ia 
cuvântul pe marginea acestor puncte, 2, 3, 4 şi 5, după aceea le vom supune la vot, separat. 
Domnul Bálint.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Eu aş avea o întrebare mai 
ales pentru cei care sunt aici din consiliu, şi trăiesc mai mult aici decât mine. În cadrul 
punctului 2, acel tronson de drum, deci o parte din strada Váradi József este în Simeria, sau 
nu? Aş putea să-l întreb, de exemplu, pe domnul József Álmos, sau pe domnul Incze 
Alexandru, ei ar trebui să ştie, unde se termină Simeria. Mulţumesc frumos. De aceea 
întreb, căci în Raportul de Specialitate este prezentată ca şi o stradă din Simeria, la 
începutul Raportului. Mulţumesc pentru ajutor, nu ne vom certa din asta.”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Vom corecta Raportul de 
specialitate, mulţumim domnului consilier pentru această observaţie.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă mai doreşte 
cineva să ia cuvântul, la aceste puncte? Dacă nu, supunem la vot punctul 2 de pe Ordinea 
de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Miklós 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 129/2015. 
 “Mulţumesc frumos. Urmează punctul 3.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare Aleea Tineretului.” Prezintă. Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
130/2015. 
 “Mulţumesc frumos. Urmează punctul 4.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 



 

 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. Înfrăţirii.” Prezintă. Sztakics Éva Judit, viceprimar. 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
131/2015. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. László Ferenc.” Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
132/2015. 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Deci, aceste puncte 
fiind deja votate, trecem la punctul 6, nu, la punctul 1, şi după aceea la 6.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Partea de venituri 
a bugetului se majorează cu 60.000 lei. Totodată, luăm 300.000 lei de la lucrările de la 
Stadionul mic, şi reclasificăm la lucrările de la cinematograf. Cele 60.000 de lei, apar în 
buget în două părţi, deci câte 30.000 de lei, alocăm pentru amenajarea terenului din faţa 
cinematografului, a parcului, şi la lucrările de drenaj din centru. Luăm 400.000 lei de la 
strada Kökényes, şi alocăm suma pentru executarea proiectării aflate în documentaţiile 
adoptate anterior. Mulţumesc.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă la acest capitol de 
rectificare a bugetului, cineva doreşte să ia cuvântul? Nu. Dacă nu sunt întrebări... Mai 
vreţi să completaţi?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să o rog pe 
doamna preşedintă de şedinţă, să mai amânăm puţin votarea acestui punct, căci atât ne-am 
organizat, că am omis faptul că punctul D1 este tot o documentaţie cum au fost şi cele de la 
punctele 2, 3, 4 şi 5, deci până nu aprobăm acest punct, nu putem să includem proiectarea 
în buget. Deci, vă rog să mă scuzaţi, dar vă rog să-mi permiteţi să votăm mai întâi despre 
punctul D1, şi după aceea bugetul, pentru a nu fi o greşeală de procedură. Mulţumesc 
frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, atunci vă rog să 
prezentaţi punctul D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate „Instalaţie drenaj strada Libertăţii, respectiv inima oraşului din Municipiul 
Sfântu Gheorghe cu racorduri aferente la imobilele din incintă.” Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos, şi încă 
o dată, vă rog să mă scuzaţi pentru neatenţie. Este o problemă veche a centrului oraşului 
nostru, faptul că pivniţele imobilelor aflate în inima oraşului se umple permanent cu apă, 
când plouă, sau când nu plouă, pivniţele sunt pline de apă. Aici, doamna director de la 
Mikó ştie despre ce vorbesc, dar la fel este şi clădirea Primăriei, Casa Bene, casele de 
locuit la fel, tot timpul, pivniţele sunt pline de apă. De aceea, în urma unor discuţii lungi, şi 
consultări cu specialişti, aceştia au ajuns la concluzia că ar trebui realizat un sistem de 
drenaj pentru această zonă a oraşului. În paralel, şi independent de faptul că ar funcţiona 
acest sistem de drenaj, s-a realizat separat şi o documentaţie pentru scurgerea apei pluviale. 
Dacă sunteţi de acord, sperăm că în scurt timp se va începe executarea lucrărilor, şi sperăm 
că se va rezolva această problemă din centrul oraşului, din inima oraşului, unde clădiri 



 

 

valoroase se deteriorează în permanenţă, deoarece au pivniţele pline cu apă.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Domnul Incze.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Intervenţia mea este chiar 
legată de acest subiect. Nu ştiu dacă cineva a fost prin centru, când a fost acum, ploaia 
aceea mare? A fost incredibil de mare, nu erau bălţi, ci aproape râuri de apă. Afară, la 
trecerea peste calea ferată, spre Târgu Secuiesc, pur şi simplu a fost inundaţie. Incredibil. 
Să nu mai vorbim de faptul că, în foarte multe locuri, pietonii nu pot circula, atât de tare 
stropesc maşinile. Dacă înfrumuseţăm străzile, şi sunt din ce în ce mai frumoase, este o 
mare bucurie, dar nu ştiu de cine aparţine această problemă. Trebuie să acordăm atenţie 
acestui lucru, şi trebuie să rezolvăm această problemă în aşa fel încât să existe reţele şi 
conducte pentru apa pluvială, pentru că aşa cum este, nu este bine deloc. Atât aş fi dorit să 
spun.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Să înţelegem, că dânsul 
se referă la întreaga reţea. Noi aici ne referim doar la strada Libertăţii. Dacă cineva mai are 
ceva de adăugat la acest punct? Dacă nu, supunem la vot punctul D1 pe de Ordinea de zi.” 
Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
133/2015. 
 „Acum, putem trece la punctul 1, după aceea revenim la D2. 6, pardon. Trecem la 
punctul 1, acum puteţi să-l prezentaţi, domnule viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Eu am prezentat deja acest 
punct, şi vă rog să-l susţineţi. Deci, am şi detaliat tot ce am dorit să spun, vă rog să 
susţineţi. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.ro.): „Bine. Dacă cineva 
doreşte să ia cuvântul? Nu, atunci supunem la vot punctul 1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
134/2015. 
 „Mulţumim. Nici eu nu l-am găsit aseară, materialul, dar acum ne-a venit, ne-a 
parvenit materialul, şi îl avem aici, dacă sunteţi amabilă să-l detaliaţi, doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 33/2015 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din 
municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015-2016. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
fiecare an merg la instituţiile de învăţământ, şi anul acesta am găsit două clădiri goale. Una 
din ele nu are încă situaţia juridică clarificată, deci nu este clar dacă va fi a oraşului, este în 
curs de retrocedare. În schimb, Grădiniţa „Napsugár” care aparţine de Şcoala ”Ady Endre” 
de la Gară, are un imobil golit, şi atunci am început să discutăm cu conducerea grădiniţei şi 
a şcolii, şi cu domnul primar, că ar fi bine să lărgim reţeaua de creşă din Sfântu Gheorghe, 
căci există o categorie de vârstă, cea a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 – 3 ani, care încă 
nu sunt de grădiniţă, dar dacă mama hotăreşte să meargă înapoi la servici, atunci nu există 
o acoperire completă, şi acesta este motivul pentru care dorim să construim creşe în mai 
multe locuri ale oraşului, acest lucru fiind deja în planul domnului primar. Din septembrie 
se deschide creşa din strada Kós Károly, dar am dori să construim o creşă şi lângă 
Grădiniţa „Napsugár”, în această clădire care stă nefolosită. Ar aparţine de grădiniţă, deci 
ar rezolva şi problema locului şi a personalului. Inspectoratul şi-a dat acordul, deci despre 
asta este vorba în acest proiect de hotărâre. Să se realizeze o structură de creşă lângă 
Grădiniţa „Napsugár”, şi care ar aparţine, din punct de vedere financiar, de Şcoala ”Ady 
Endre”. Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Dacă sunt întrebări 
legate de acest subiect? Dacă nu, atunci supunem la vot proiectul numărul 6.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
135/2015. 
 „Mulţumim. A rămas D2. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice situate în Piaţa Mihai 
Viteazul, în favoarea instituţiei Prefectului Judeţului Covasna şi a Consiliului Judeţean 
Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Săptămâna aceasta ne 
apucăm de construirea aleii, constructorii o fac în două etape, practic. Conform planurilor, 
săptămâna aceasta încep lucrările de reabilitare şi modernizare a parcului din faţa 
Prefecturii, şi a Consiliului Judeţean, aici trebuie reconstruite aleile. Plănuim ca partea din 
faţa teatrului să o putem preda constructorilor în data 1 iunie, să înceapă şi aici lucrările, 
dar până atunci am dori să finalizăm toate lucrările de pe strada Spitalului şi Gábor Áron. 
Deoarece lucrările încep săptămâna aceasta, şi executanţii vor lua în primire acest teren, 
Prefectura şi Consiliul Judeţean, două instituţii importante, vor rămâne fără locuri de 
parcare. Purtând discuţii şi consultări cu cele două instituţii, am decis să le transmitem 
dreptul de administrare, pentru o perioadă de un an deocamdată, asupra locurilor de 
parcare aflate în Piaţa Mihai Viteazul, în partea stângă. Astfel că, Prefectura va avea 6, iar 
Consiliul Judeţean 14 locuri de parcare, pentru un an, deocamdată. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Aici aş fi dorit, eu nu 
pot să-mi dau mie cuvântul, aş fi dorit să vă întreb: maşinile private, care vin la şedinţă la 
Consiliul Judeţean, sau la Prefectură, cu diverse probleme, unde vor parca? Pentru că acolo 
va fi o problemă, că vor ocupa Piaţa Mihai Viteazul, şi se va transforma într-un fel de 
autogară.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deci, eu cred că cei care 
merg acolo au două posibilităţi: pe strada Gábor Áron se mai poate parca, şi mai este 
parcarea din faţa Hotelului Bodoc, care este o parcare nouă în oraş. Deci, în faţa Hotelului 
Bodoc, sau pe strada Gábor Áron, unde cealaltă parcare nu va fi încă predată, deci cea din 
partea dreaptă. În Piaţa Mihai Viteazul se va putea parca doar pe locurile marcate, nu 
oriunde. Deci, astfel de probleme nu vor fi, ca Piaţa Mihai Viteazul să devină un peron.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Deci, va fi o discuţie, 
pentru că Piaţa aceasta, cum am spus, totuşi are un nume, deocamdată, şi o anumită 
semnificaţie. Asta înseamnă că trebuie să avem asigurare din partea Primăriei, că vor fi 
doar 20 de locuri de parcare, şi nu mai mult. Pentru că, în condiţiile în care fiecare 
parchează acolo cum îl taie capul, va fi cum am spus adineauri, şi repet cuvântul autogară. 
Nu vreau să suspectez pe nimeni, dar am văzut şi proiectul, cum se  ..... Deci, desre proiect 
vom discuta mai încolo. Unii au impresia că se vrea cumva anularea semnificaţiei Pieţii 
Mihai Viteazul, şi transformarea ei, repet cuvântul, în autogară. Vă rog să ne asiguraţi că 
acolo vor fi doar 20 de locuri de parcare şi se va spune că: păi, noi ce să le facem, dacă 
parchează fiecare unde doreşte. Deocamdată se poate parca în faţa Prefecturii, în momentul 
în care în faţa Prefecturii nu se va mai putea, şi a Consiliului Judeţean, parca, atunci fiecare 
va parca unde-l taie capul, şi o să ne spună: noi ce să le facem? Disciplinaţi-vă populaţia. 
Ei, asta nu se va putea, de aceea trebuie să avem garanţia că acolo vor exista doar 20 de 
locuri de parcare, şi nu mai mult. Pentru că văd zâmbete care spun, uite băi, că nu-s chiar 
proşti. De aici se vede totul, deci este şi comunicarea asta non-verbală, care spune. Vedeţi? 
Încercaţi să somaţi pe astea, măcar. Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.ro.): „Pe partea stângă a Pieţii 



 

 

Mihai Viteazul şi acum sunt 20 de lucuri de parcare. Nu vorbesc de locuri de parcare nou 
create. Cele 20 de parcări existente vor fi date în administrarea Prefecturii şi a Consiliului 
Judeţean. Nu am zis, că se formează acum noi parcări, nici vorb. Deci, cele existente.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am înţeles, doamna 
viceprimar. Acum nu e nicio problemă. În momentul în care se va bloca acolo, deci nu vor 
mai putea intra maşini, fiecare va intra şi unde e cel mai apropiat punct de Prefectură şi 
Consiliul Judeţean, decât acolo, peste...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Pe strada Gábor Áron şi în 
faţa Hotelului Bodoc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Cine va direcţiona 
aceste maşini?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Poliţia Locală are atribuţia 
de a amenda pe cei care parchează neregulamentar.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Deci, rugămintea 
noastră este: cele 20 de locuri de parcare, şi atât, să se menţină acolo, şi nu mai repet, 
pentru că asta înseamnă că repetăm până la infinit acelaşi lucru. Bine, mulţumesc. Cred că 
s-a consemnat şi în Procesul-verbal. Mulţumim. Cineva mai are ceva de adăugat? nu. 
Atunci, supunem la vot proiectul acesta D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 136/2015. 
 „Mulţumim.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse, am înţeles 
că domnul Incze s-a regăsit la un moment dat, şi a luat cuvântul. Eu aş avea o singură 
problemă la intervenţii, la Diverse. Am primit o adresă pe care a primit-o desigur şi 
doamna Kondor Ágota, de la Inspectoratul Şcolar, privitor la obligativitatea ca la examenul 
de bacalaureat, la examenele naţionale, să avem camere şi video şi audio. Toate şcolile care 
au organizat examene naţionale au această obligativitate. Nu ştiu dacă şi la evaluarea 
naţională, dar la bacalaureat e sigur, nu ştiu dacă şi la cele de clasa a VIII-a, dar doamna ne 
confirmă, deci la toate examenele naţionale. Deci, problema este, vă rugăm doamna 
viceprimar să discutăm, să discutaţi cu domnul primar, să vedeţi ce se poate face, pentru că 
nouă ne-a venit această adresă semnată de domnul Kiss Imre, Inspector General, şi de 
domnul Farkas, care răspunde de comisia de bacalaureat, şi să punem în aplicare. Dar 
cum? Dumnezeul ştie, pentru că şcolile nu au bani. Nu se pot face adaptări, după câte am 
înţeles, adică dacă ai video, să ai şi audio, să adaptezi aia, şi nu ştiu...Problema este la cei 
care nu au, pentru că am luat cu bani puţini, cât am...Da. Vă rog, dacă se poate, să vă 
notaţi, şi să verificaţi dumneavoastră, sau nu ştiu cum, în aşa fel încât ca nu cumva să apară 
o problemă nedorită, să se sisteze cumva, sau ştiu eu, să se obtureze desfăşurarea în bune 
condiţii a examenelor naţionale, că asta ne mai lipseşte. Vă daţi seama ce frumos ar fi la 
nivel naţional, că tocmai Covasna a obturat examenul. Deci, să găsim o posibilitate. De la 
Inspectoratul Şcolar am înţeles că domnul Kiss spunea că în cazul în care nu se va reuşi, 
atunci să se facă un fel de înregistrare cu reportofonul. Deci, fiecare venea cu păreri, dar 
probabil dumneavoastră veţi fi cel mai vizat să daţi, până la urmă, un verdict, ce se va 
întâmpla cu aceste camere. V-am spus, să preîntâmplinăm nişte probleme la examen. Sunt 
probleme serioase. E vorba de părinţii copiilor, în special, şi să nu avem probleme. Domnul 
Guruianu s-a înscris de două ori, ca să fie sigur.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mă scuzaţi, am vrut să 
spun că şi la Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” e aceeaşi problemă. Asta urma să spun.” 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Mulţumesc. Mâine o să 
verific fiecare instituţie, să văd cine, de ce dispune. Dacă dispune şi de sistem audio şi 
video. Inspectoratul va da banii? Deci, tot eu trebuie să cer...Da, deci verific mâine şi 
vedem.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Avem timp suficient, 
dar să ne încadrăm în timp. Domnul Incze, aţi cerut cuvântul? Nu. Dacă nu mai este nimic 
de adăugat, atunci ne oprim aici. Doamna secretar ne spune să ne pregătim pentru 
săptămâna 18 – 22. Înainte de şedinţa mare, una extraordinară. Vă mulţumesc. O după -
amiază sprâncenată.” 
 
 
 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 30 iulie 2015. 
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