
 

 

 
 
 
 
Nr. 53.386/2015 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 30 septembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Incze Alexandru, Váncsa Albert. 
 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. 1.244/24.09.2015.  
 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. 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Bună ziua. 
Salut cu drag pe toţi cei prezenţi la şedinţa ordinară de azi. Rog stimaţii colegi să 
pornească aparatele. Avem cvorum, putem începe şedinţa ordinară. Înainte de a trece la 
discutarea şi dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi, rog stimaţii colegi să votăm în 
legătură cu procesele - verbale ale şedinţelor din lunile iunie şi iulie. Prima oară, să votăm 
în legătură cu procesul-verbal al şedinţei din 12 iunie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Acum, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 26 iunie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, lipsind de la vot Magyarosi Imola – Piroska. 
 „Mulţumim. Procesul – Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului din 3 iulie 
2015” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Acum, cel din 8 iulie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 13 iulie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc frumos. Doreşte cineva să mai propună şi alte puncte pe Ordinea de 
zi, în afară de cele care apar în Invitaţie? Mai sunt şi alte propuneri, intervenţii? Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să revoc, de pe Ordinea de zi, punctele 13, 14 şi 17 şi să propun un punct D1 şi un 
punct D2. Punctul D1 este cu privire la alocarea unei sume de bani pentru reabilitarea 
Bisericii Reformate din Coşeni, iar punctul D2 este referitor la desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Covasna. Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna consilier Pârvan Rodica? Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să revoc punctul 12 de pe Ordinea de zi şi să propun un punct D3. Proiectul de 
hotărâre se referă la reabilitarea locuinţelor de pe strada Daliei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Rog stimaţii colegi consilieri să votăm în legătură cu includerea punctului D1 pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc frumos. Acum, în legătură cu includerea punctului D2, pe Ordinea de 
zi a aşedinţei de azi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Cine este de acord cu includerea pe Ordinea de zi a punctului D3? 
Să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Să votăm în legătură cu întreaga Ordine de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc frumos. Acum, putem trece la primul punct de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: RAPORT privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2015. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Persoanele cu handicap grav au dreptul la asistenţi personali pe care îi plăteşte Direcţia de 
Asistenţă Comunitară. În luna iunie am avut 136 de asistenţi personali. În prima jumătate 
de an am angajat 26 de persoane, şi 19 au plecat, 8 şi-au dat demisia, iar în 6 cazuri a 
decedat persoana îngrijită. 4 au ieşit la pensie, iar într-un caz, persoana îngrijită s-a încadrat 
într-un grad de handicap inferior, motiv pentru care nu a mai avut dreptul la asistent 
personal. Aceste persoane, deci asistenţii personali sunt verificaţi personal, iar în urma 
verificării activităţilor, am întocmit acest Raport. Acum, vă rog să-l aprobaţi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Îi mulţumim 
domnului viceprimar pentru prezentare. Comisiile 1, 3 şi 5 l-au avizat favorabil. Are cineva 
întrebări, ceva de adăugat, în legătură cu acest punct? Dacă nu are nimeni, atunci vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 2 de pe 
Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015. 
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Despre 
bugetul SepsiSport am mai vorbit anul acesta, căci pentru primul semestru, după care 
pentru trimestrul al III-lea am elaborat buget, şi l-am adoptat în Consiliu. Motivul pentru 
care facem acest lucru treptat, este că la începutul anului am crezut că SepsiSport poate 



 

 

prelua facilităţile de timp liber şi recreere, şi v-a putea să le administreze. Între timp, ne-am 
dat seama că este mai bine să înfiinţăm o societate pe acţiuni, şi această societate, care este 
a municipalităţii, o predăm, evident cu modificarea statutului şi a numelui, pentru 
funcţionarea parcului industrial. Bugetul pentru trimestrul IV a fost elaborat în aşa fel încât 
include campania pentru parcul industrial, reclama acestuia, cât şi cheltuielile de 
funcţionare şi salariile cenzorilor. Vă rog să susţineţi acest proiect de hotărâre. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru prezentare. În Comisia nr. 1 s-a aprobat în unanimitate, în Comisia nr. 5 au fost 2 
abţineri, dar s-a aprobat, iar în Comisia nr. 6 s-a avizat favorabil, în unanimitate de voturi. 
Are cineva întrebări? Nu este nimeni. Atunci, vă rog să votăm. Domnul consilier Guruianu 
Mădălin doreşte să intervină.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Recunosc, că nu am întrebat multe amănunte în Comisia de tineret şi sport, pentru că m-a 
păcălit numele, am crezut că e vorba tot de Sepsisport şi de nişte activităţi sportive, şi acum 
aflu că de fapt e vorba de parc industrial. Nu că ar fi o problemă, dar nu credeţi că ar fi mai 
indicat să-i schimbăm numele, adică o să fie multă lume pusă în dificultate pentru un 
asemenea nume, aşa cum am fost şi eu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Răspunde domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Da, am 
şi subliniat faptul că modificăm această societate, statutul şi numele, şi-l predăm pentru 
funcţionarea parcului industrial, şi în paralel cu asta, se înfiinţează noua societate pe 
acţiuni, care se va ocupa de activităţile sportive şi de activităţile unităţilor de timp liber şi 
recreere.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Alte intervenţii, păreri? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri (Bote Corina, Guruianu Mădălin-
Doru, Joós Stefan-Leontin, Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat lipsind de la vot 
(Magyarósi Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 242/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2015. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Organigrama şi statutul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Sfântu Gheorghe se modifică doar faptul că funcţia publică 
vacantă de conducere de Şef Birou la Biroul de constatare, impunere, control persoane 
fizice al Serviciului de constatare, impunere şi control în cadrul Direcţiei Finanţe Publice 
Municipale se transferă la Compartimentul de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din 
cadrul Direcţiei Patrimoniu. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Observaţii? Întrebări? Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm în legătură cu acest 
punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 243/2015. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 



 

 

organigramei şi statului de funcţii pentru personalul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
Direcţia de Asistenţă Comunitară am înfiinţat 4 posturi. Un post de asistent, la Grădiniţa 
„Napsugár”, căci sunt 152 de copii care frecventează grădiniţa respectivă, din care 24 sunt 
copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 3 ani, iar acum a sosit timpul, şi e nevoie să înfiinţăm un 
post de asistent. De asemenea, la creşă mai dorim să înfiinţăm 3 posturi. La creşă s-au 
înscris 72 de copii, iar la ora actuală sunt 3 îngrijitoare de copii, şi mai este necesară 
înfiinţarea a unui număr minim de încă 3 posturi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de specialitate 1, 3 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Observaţii are cineva? Întrebări? Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm în legătură cu acest 
punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
244/2015. 
  PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului şi al instituţiilor 
subordonate Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În titlul 
Proiectului de hotărâre apare tot. Dacă are cineva întrebări, atunci răspund. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Întrebări, dacă sunt? Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil. Dacă nu sunt 
întrebări, atunci vă rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
245/2015. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bilanţului contabil pe semestrul I al anului 2015 al Urban - Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Se 
referă la primul semestru al anului 2015, nu al anului 2014. în invitaţie, la limba maghiară 
a fost această greşeală, deci, vorbim de prima jumătate a anului 2015. Urban Locato S.R.L. 
a avut venituri în valoare de 746.089 lei şi cheltuieli în valoare de 590.232 lei. Deci, a avut 
un profit de 155.857 lei, la sfârşitul primului semestru. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil. Întrebări, intervenţii? Dacă nu sunt 
întrebări, atunci vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
246/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind recalcularea 
chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de 
contract, care au împlinit vârsta de 35 ani. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa 
cum bine se ştie, tinerii care împlinesc vârsta de 35 de ani şi locuiesc de cel puţin 5 ani în 
bloc ANL, nu mai pot beneficia de chiria preferenţială. Aici decidem în legătură cu chiria 
locatarilor blocurilor construite pe 3 străzi: B-dul Grigore Bălan, strada Fabricii şi blocurile 



 

 

de pe strada Lalelei. Conform legii, există o formulă pe care trebuie să o aplicăm, deci 
vreau să subliniez faptul că municipalitatea nu are posibilitatea de a stabili preţuri mai 
mici, acestor chirii. Subliniez acest lucru, căci în ultimele zile mai mulţi tineri mi-au scris 
scrisori pe Facebook, pe e-mail, şi m-au întrebat acest lucru. Deci, subliniez încă o dată 
faptul că mai mică de atât nu poate fi chiria. Există o lege în acest sens, şi noi trebuie să 
aplicăm această lege. Aici, practic, chiria variază între 445 lei şi 550 lei, în funcţie de 
blocul în care stau tinerii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1, 3 şi 5 au acordat avize favorabile, în unanimitate de voturi. Întrebări 
are cineva? Intervenţii? Dacă nu, atunci vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
247/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi 
Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 
Egyesület”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Atât 
Consiliul Judeţean Harghita, cât şi Consiliul Judeţean Covasna au adoptat deja hotărârea 
prin care sprijină această asociaţie. Este de notorietate faptul că Sfântu Gheorghe, în 
numele Ţinutului Secuiesc, în parteneriat cu alte aşezări ale regiunii depunem în data de 10 
octombrie proiectul pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Este nevoie de o 
asociaţie care să rezolve toate procedurile legate de proiect, şi dacă proiectul va fi 
câştigător, pentru organizarea şi desfăşurarea întregului program. Am hotărât ca Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi Centrul Cultural Judeţean să înfiinţeze această asociaţie, după care, 
evident, şi alte aşezări se vor asocia la aceasta. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia nr. 1 a avizat favorabil proiectul. În Comisia nr. 4 a fost un vot împotrivă, 
iar Comisia nr. 5 a avizat favorabil Proiectul, cu o abţinere. Are cuvântul doamna Pârvan 
Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Materialul a apărut târziu, ultimul, 
ca de obicei, deci când avem ceva, un subtext, publicăm materialele la ultima oră, numai că 
ne-am şmecherit şi noi, şi le căutăm la ultima oră. Am studiat acest material, şi am câteva 
întrebări referitoare la această asociaţie numită „Terra Siculorum 2021”. Mai întâi de toate, 
ca să nu fiu acuzată de rea-credinţă, salut proiectul 24, pe care l-am şi votat, adică iniţiativa 
de a aplica pentru ca oraşul, sau Municipiul să devină candidat la titlul de Capitală 
Europeană, nu se poate să nu fii de acord cu aşa ceva, indiferent de unde te-ai găsi şi cum 
te-ai numi, şi ce doreşti. Deci, perspectivele ar fi nobile. Numai că, avem nişte întrebări, 
stimate domnule primar. Dacă se aplică pentru Capitală Europeană pentru Municipiul 
Sfântu Gheorghe, ce caută Consiliul Judeţean, deci un judeţ, ce caută Harghita în această 
schemă? Nu înţelegem prea bine despre ce este vorba. De asemenea, nu înţelegem, sugur, 
primul obiectiv este acela de a ajuta la aplicarea proiectului, dar mi se pare că extensia 
aceasta nu este justificată, şi că ea ascunde în spate dorinţa de legitimare a acestui aşa zis 
Terra Siculorum, în care noi nu ne regăsim. Eu, cel puţin, să-mi spuneţi şi mie dacă vreţi, 
unde mă regăsesc eu în această denumire. Să presupunem că eu, facem un exerciţiu de 
imaginaţie, evident, aş dori să devin membru al acestei asociaţii. Am spus, este un exerciţiu 
de imaginaţie. Şi atunci, eu unde mă regăsesc în această formulă, de Terra Siculorum. În 
acelaşi timp, Terra Siculorum, după câte ştiu eu, este o denumire de limba latină. Ce să 
înţelegem prin această denumire? Că vă asumaţi originea latină? Eu nu înţeleg denumirea 



 

 

aceasta, în limba latină e uşor....nu găsesc cuvântul. E un cuvânt urât pe care îl găsesc şi nu 
pot să-l pronunţ. Deci, denumirea mi se pare uşor de indus în eroare, ca să mă exprim aşa, 
eufemistic. De aceea, nu ştiu, mi se pare lăudabilă iniţiativa, dar această asociere a 
judeţului şi a judeţului Harghita, acestei asocieri nu-i găsim rostul, decât dacă vrea să 
justifice, repet, şi vă rog să se consemneze în procesul-verbal, nu-i aşa? O constituire sau o 
legitimare mascată aşa zisului Ţinut Secuiesc. Eu îi spun pe româneşte, pentru că Terra 
Siculorum mi se pare, nu ştiu, sună urât de tot în limba latină. Vă mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, înainte de a vă 
răspunde la cele trei întrebări pe care mi le-aţi adresat, aş dori să subliniez faptul că am 
participat atât la şedinţa Consiliului Judeţean Harghita, cât şi la şedinţa Consiliului 
Judeţean Covasna, atunci când s-a decis, pe de o parte, faptul că cele două judeţe vor 
participa, prin centrele lor culturale, la înfiinţarea acestei asociaţii, cât s-a decis şi partea de 
finanţare, deci obligaţiile prin care cele două unităţi administrativ teritoriale se obligă să 
contribuie cu câte 1,7 milioane de euro la programele care urmează să fie finanţate şi 
organizate în perioada 2015 – 2021. şi am spus şi după cele două şedinţe, că am fost plăcut 
impresionat de faptul că, la ambele şedinţe votul a fost unanim. Deci, toţi consilierii, 
indiferent din ce partid au făcut parte, ce etnie au avut, au sprijinit şi lăudat această 
iniţiativă. Şi acum, revin la, şi încerc să răspund la întrebările dumneavoastră. Ce caută 
judeţul Harghita şi judeţul Covasna? De la bun început, acum 2 ani, când am afirmat că ne 
vom înscrie în această cursă, am spus foarte clar că vom participa la această cursă în 
numele regiunii Ţinutului Secuiesc, pentru că regulamentul Consiliului European spune 
foarte clar, că doar o localitate, un oraş poate să candideze, dar poate candida în numele 
unei regiuni. Şi după ce noi am anunţat acest lucru, după aproximativ un an şi jumătate şi 
Craiova, de exemplu, care va candida la fel, va candida în numele Olteniei. Deci, doamna 
Pârvan, vă anunţ acum oficial, de la acest microfon, pentru că este oficial, şi se găseşte în 
presăcă, şi Craiova candidează pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în numele 
regiunii Oltenia. Aşa cum Oltenia nu există ca unitate administrativ – teritorială, nici 
Ţinutul Secuiesc nu există ca şi unitate administrativ teritorială, dar şi oltenii ştiu foarte 
bine că sunt olteni, şi noi aici în secuime ştim că suntem secui. Nu toţi cei care trăiesc în 
Oltenia sunt olteni, că s-or fi dus şi ardeleni în Oltenia, chiar dacă sunt ardeleni. La fel de 
bine, şi în secuime sunt oameni care nu sunt din secuime, sunt veniţi poate din Oltenia. 
Sunt secui în Oltenia şi sunt olteni în Ţinutul Secuiesc. Deci, nu este absolut nicio 
problemă. Eu cred că ar trebui să vă regăsiţi, pentru că trăiţi pe acest pământ, pentru că 
pământul se numeşte Oltenia, respectiv pământul se numeşte Ţinutul Secuiesc, şi oamenii 
care trăiesc pe acest pământ, în momentul în care candidează în numele acelui pământ, eu 
cred că ar trebui să se regăsească. Deci, eu vă sugerez să vă regăsiţi pe acest pământ, dacă 
trăiţi de 30 de ani, pe acest pământ, sau 35, că nu am reţinut foarte exact. Terra Siculorum 
într-adevăr este în limba latină, am ales limba latină tocmai pentru că vorbim despre un 
proiect european, şi ne-am gândit că e cel mai bine, ca şi nemţii, şi cei din Marea Britanie 
şi francezii...că va fi un juriu internaţional. Pentru toţi, limba latină înseamnă ceva. Nu ne 
referim la origini, ci la respectul faţă de limba latină, şi cunoştinţele generale ale oamenilor 
din Europa faţă de ceva ce înseamnă limba latină. Şi dacă vrem să legitimăm, sau să nu 
legitimăm ceva, vă spun sincer, că nu vrem să legitimăm, pentru că este legitimat, şi nu văd 
aici absolut nicio problemă. O singură chestiune este care mă deranjează, vă spun sincer, şi 
dacă există respect, haideţi să nu mai numim „aşa zis”. Că nici noi nu spunem „aşa zisa 
Oltenie”, nici noi nu spunem „aşa zisa Moldovă”, nici noi nu spunem „aşa zisa Bucovină”, 
şi haideţi să o spunem: este Ţinutul Secuiesc, la fel cum nu există regiunea administrativă 



 

 

în România: nici Bucovina, nici Moldova, nici Oltenia, nici Banatul, nici Transilvania, nici 
Crişana, nici Ţara Moţilor. Acestea sunt folosite, şi nu spunem „aşa zisa Ţară a Moţilor”. 
Dacă mergeţi în Ţara Moţilor, la Câmpeni o să găsiţi o poartă imensă, asemănătoare cu 
poarta secuiască, pe care scrie inscripţionat: „Bine aţi venit în Ţara Moţilor”, şi iată că nu a 
căzut verigheta de pe mâna nimănui din ţara asta, că scrie acolo „Bine aţi venit în Capitala 
Ţării Moţilor”. Deci, ar trebui să fim mult mai eleganţi, şi haideţi să trăim în realităţile 
secolului 21. sunt nişte regiuni care există. În fiecare regiune trăiesc, şi în Oltenia trăiesc şi 
alţii decât olteni, şi în secuime trăiesc alţii decât secui. Nu este absolut nicio problemă. 
Haideţi să ne promovăm, să câştigăm din promovarea acestor regiuni, cu toţii, şi românii şi 
maghiarii şi romii, şi sirienii care se vor muta în curând în România, toată lumea să câştige 
din aceste lucruri. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Are cuvântul domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Terra 
Siculorum s-a folosit acum câteva sute de ani, când inclusiv în biserici s-a folosit limba 
latină. Tot în aceeaşi perioadă, în bisericile ortodoxe s-a folosit limba slavă. Deci, această 
denumire are origine istorică, de care ar trebui să fim şi mândri, dar şi mai toleranţi, pentru 
că, odată cu trecerea timpului, şi în bisericile noastre s-a trecut la oficierea slujbelor în 
limba maternă, limba maghiară, precum şi românii folosesc mai nou limba română, cu 
ocazia acestor slujbe. Vremea a trecut, cred că şi de data aceasta, folosind ca început Terra 
Siculorum, va fi înlocuit cu inscripţiile Ţinutul Secuiesc şi Székelyföld. Vă mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Am uitat doar o jumătate de 
propoziţie. Pe cea mai veche hartă existentă despre regiunea în care trăim, harta lui 
Honterus din 1532, scrie acolo „Siculi”. Deci, pe cele mai vechi hărţi pe care le găsiţi 
despre zona în care trăim, peste tot, o să găsiţi, acolo va scrie „Siculi”. Înseamnă secuii.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Mai avem puţină treabă cu acest punct 8 de pe Ordinea de zi. Are cuvântul doamna 
Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Doar o frază. Se pare că lucrăm 
după istorii diferite. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, nu vreau să intrăm 
într-o..., însă eu sunt extrem de fericit pentru că am ajuns, ca în secolul 21, foarte mulţi, din 
ce în ce mai mulţi istorici români să înceapă să vorbească despre istoria din perioada 
comunistă, pe care au predat-o în şcoli, şi pe care noi am fost nevoiţi să o învăţăm, şi 
despre foarte multe falsuri din acele cărţi de istorie, care ne-au fost predate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Aşa cum am spus deja, se pare că mai avem treabă cu acest proiect de hotărâre. 
Numim trei colegi consilieri în Adunarea Generală a Asociaţiei „Terra Siculorum 2021”: 
Guruianu Mădălin-Doru, Magyarósi Imola-Piroska şi Zsigmond József. Cu vot secret, vă 
rog să votăm în legătură cu numirea colegilor noştri, pe rând. Prima oară să votăm în 
legătură cu Guruianu Mădălin-Doru.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, în legătură cu colega noastră Magyarósi Imola-
Piroska.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 



 

 

 „Mulţumesc. S-a aprobat. Acum, în legătură cu domnul consilier Zsigmond 
József. ” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 
 „Mulţumesc frumos. S-a aprobat. Acum, trebuie să votăm în legătură cu 
domnişoara Knop Ildikó, cea care este persoana de legătură şi consilierul acestui proiect. 
Ea va rezolva şi formalităţile de înregistrare a asociaţiei. Acum, să votăm în legătură cu 
Knop Ildikó.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Am aprobat şi acest lucru. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre de la 
punctul 8.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (Bote Corina, Joós Stefan – 
Leontin, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 248/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Trecem la punctul 9.” 
  PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna în vederea finanţării şi organizării Ediţiei a XIII-
lea a Paradei Cârnaţilor şi Ediţiei a VI-a a Festivalului Verzei. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mă 
gândeam de ce nu este parada verzei şi festivalul cârnaţilor, dar da, ideea de bază este că 
dorim să sprijinim aceste două evenimente cu 10.000 lei. Despre asta este vorba în 
proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisia 1 a aprobat în unanimitate, iar Comisia 5 a avizat cu 2 abţineri. Dau 
cuvântul domnului consilier Joós Stefan-Leontin.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Deşi susţin 
acest proiect de hotărâre, vreau să anunţ plenul că nu voi vota pentru că sunt membru 
ASIMCOV. Sunt şi consumator, dar de data asta am să sar peste eveniment. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Păreri, întrebări? Dacă nu sunt, atunci să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bote 
Corina), 1 consilier nu a participat la vot (Joós Stefan-Leontin), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 249/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate, adică cu abţineri, s-a adoptat 
hotărârea. În unanimitate, da.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 141/2015 şi încheierea Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul de 
delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Văd că 
este prezent la şedinţa noastră domnul director al societăţii de salubrizare, Tóth Birtan 
Csaba. Îl salut, şi totodată îl invit să prezinte proiectele de hotărâre de la punctele 10 şi 11. 
totodată, vă rog să mă scuzaţi, eu trebuie să plec, căci la ora 15,00 am o conferinţă de 
presă. Mulţumesc frumos, şi vă doresc dezbateri plăcute în continuare.” 
 Domnul TÓTH BIRTAN CSABA - Director TEGA S.A. (lb.m.): „Salut membrii 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Acest act adiţional reprezintă doar o 
simplă corectare a unor greşeli. Odată cu închiderea centrului de colectare deşeuri din 
Sfântu Gheorghe, câteva obiecte de inventar şi echipamente de bază nu au fost trecute 



 

 

corect în contract, iar valoarea acestora nu a fost trecută corect. Am observat această 
greşeală împreună cu colegii din Primărie, şi acum încercăm să o reparăm. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. În legătură cu punctul 11, aveţi ceva de prezentat?” 
 Domnul TÓTH BIRTAN CSABA - Director TEGA S.A. (lb.m.): „La punctul 11 
de pe Ordinea de zi, am dori să modificăm câteva puncte ale contractuuli de concesiune, 
datorită modificării legii. Acest proiect se referă la corectarea locaţiei pieţei volante din 
faţa Hotelului ”Bodoc”, căci înainte aceasta a fost organizată în faţa Consiliului Judeţean şi 
a Prefecturii. Şi pe desen asta figurează, deci în hotărâre schimbăm doar harta.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Păreri, întrebări, în legătură cu punctul 10? Dacă nu sunt, atunci să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Tischler 
Ferenc), 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
250/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de la punctul 10 s-a adoptat cu 3 abţineri. Mă 
scuzaţi, s-a adoptat în unanimitate. ” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Punctul 11 l-a prezentat puţin mai devreme domnul director. Are cineva păreri, 
întrebări, în legătură cu punctul 11? Dacă nu sunt, atunci să votăm. Comisiile 1 şi 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 251/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Urmează punctul 15, căci 12, 13 şi 14 au fost revocate.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă 
a bunului imobil proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Cartierul 
Câmpul Frumos nr. 5, bl. 8, sc. B, ap. 12, către chiriaşul Kálmán Adalbert. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Kálmán Adalbert ar dori să cumpere locuinţa în care locuieşte la Câmpul Frumos. Preţul 
acestei locuinţe, conform evaluării este de 7.900 euro. Propunem ca apartamentul să poată 
fi achiziţionat în mod direct de către chiriaş.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA(lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat favorabil, proiectul. Observaţii? Întrebări? Dacă nu 
sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
252/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind renunţarea la 
dreptul de superficie, constituit asupra unui teren în favoarea Municipiului Sfântu 
Gheorghe prin Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat cu Parohia Reformată 
Coşeni. Prezintă: Sztakics Éva – Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Din păcate, s-a strecurat 
o greşeală topografică la dezmembrarea terenului alocat casei mortuare din Coşeni. Am 
preluat terenul, am obţinutdreptul de superficie constituit asupra terenului, în faţa notarului. 
Dar, s-a constatat că edificarea casei mortuare nu se poate face în acel loc care a fost iniţial 



 

 

desemnat, şi trebuie construit în altă zonă a terenului. Pentru asta, trebuie să renunţăm la 
dreptul de superficie pentru terenul stabilit în mod eronat, trebuie realipite parcelele, de 
către topograf, şi să facă dezmembrarea în mod corespunzător, după care se va obţine un 
alt drept de superficie pentru teren, pentru ca lucrările de construcţii să poată demara.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5 au avizat favorabil. Are cuvântul domnul Rápolti 
István.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN - responsabil sat Coşeni (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
cuvânt, domnule preşedinte. Cu mare tristeţe luăm la cunoştinţă faptul că, de 5 ani se tot 
amână construirea acestei case mortuare. Eu am o singură întrebare. Persoana care a greşit, 
a fost trasă la răspundere, căci acest lucru nu costă 10 lei. Şi trebuie refăcut tot, şi plătit. 
Cine a fost cel care a făcut această greşeală imensă, căci dacă ar fi fost la faţa locului, şi 
acolo ar fi făcut măsurătorile pentru dezmembrare, această greşeală nu s-ar fi putut 
întâmpla, că a dezmembrat tocmai acolo unde sunt mormintele. Deci, eu solicit puternic ca 
persoana respectivă să fie trasă la răspundere, şi să achite următoarea documentaţie de 
dezmembrare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Are cuvântul doamna viceprimar.” 
  Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deoarece este 
vorba despre terenul bisericii, cu topograful nu municipalitatea a încheiat contractul, ci 
Biserica. Biserica a achitat, şi evident, l-am atenţionat pe topograf să nu cumva să mai 
ceară o dată bani de la Biserică, deci trebuie să realizeze gratis cea de-a doua documentaţie 
şi corectarea lucrării. Am vorbit cu el. Spun, în numele Bisericii, nu oraşul a solicitat 
lucrarea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Intervenţii? Are cineva observaţii, dintre colegii consilieri? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
253/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate. Punctul 17 a fost revocat. ” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal 
Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru utilizarea mai 
eficientă a terenului, s-a realizat această documentaţie de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”. Vă rog să 
sprijinim solicitarea persoanei fizice.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Are cineva observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
254/2015. 
 „Mulţumesc frumos.  
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 216/2015 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe 
str. Crângului nr. 1. Prezintă: Sztakics Éva – Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Tega S.A. ar dori să 
împartă imobilul de pe strada Crângului nr. 1, în aşa fel încât să fie complet separat 
activităţile societăţii de salubrizare şi activităţile de administrare a pieţei. Deci, despre asta 
este vorba în proiectul de hotărâre.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Comisiile 1 şi 2 au acordat avize favorabile, în unanimitate de voturi. În Comisia nr. 5 a 
fost o abţinere, dar s-a avizat proiectul. Are cineva observaţii sau întrebări? Dacă nu are 
nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 255/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Punctul 20 îl prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
”Reabilitare str. Pârâului”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Au fost elaborate 
documentaţiile pentru reabilitarea străzii Pârâului. Lucrările pe strada Pârâului, în lungime 
de 408.56 m, sunt estimate de către proiectanţi la valoarea de 503.308 euro, cu TVA cu 
tot.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „O întrebare aş avea. Noi votăm 
sumele respective, dar nu-mi dau seama de ce 100 mp într-o zonă costă o sumă, şi 400 
costă aproape mai puţin decât cei 100. cum putem să ne...? că văd că votăm, toată lumea 
votează, am întrebat un pic de sume, nimeni nu poate să-mi explice. Deci, vă dau un 
exemplu. Punctul 21 – sunt 100 metri de stradă, 200.000 euro. Punctul 20, sunt 400 metri 
cu 400 mii euro.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Răspunde 
doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Deci, în orice caz 
depinde, preţurile planificate depind de starea actuală a drumurilor în cauză, a străzilor 
respective, deci, de unde porneşte proiectantul, a avut strada respectivă asfalt vreodată, sau 
nu a avut, sau este drum de pământ, trebuie, sau nu spart betonul. Deci, pot exista diferenţa 
extrem de mari. Sunt preţuri standard, pe care colegii noştri de la departamentul de 
investiţii le analizează şi verifică, şi stabilesc dacă aceste planuri se pot sau nu include în 
preţul standard. Evident, procedura de licitaţii publice va decide până la urmă, care va fi 
valoarea reală de execuţie, căci firmele creând o stare de concurenţă între ele, ofertele 
primite de obicei sunt sub nivelul preţului stabilit anterior de proiectanţi. Deci, la sfârşit, 
lucrările se realizează la valoare mai mică decât cea estimată la început.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Alte intervenţii sau întrebări? Dacă nu sunt, să votăm în legătură cu punctul 20 de 
pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Joós Stefan 
– Leontin), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 256/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre s-a adoptat în unanimitate. Punctul 21 
îl prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
”Modernizare str. Berzei între str. Primăverii – Brazilor”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Valoarea estimată a 
lucrărilor de reabilitare a străzii Berzei este de 181.408 euro, pentru lungimea de 137,91 
metri. Pe această stradă este planificată şi modernizarea iluminatului public, şi spaţiu verde 
pe partea stângă a drumului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
frumos pentru prezentare. Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat favorabil, proiectul de hotărâre. 



 

 

Colegii au întrebări sau observaţii? Dacă nu are nimeni, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
257/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre s-a adoptat în unanimitate de voturi. 
Urmează punctul 22. Prezintă domnul consilier Miklós Zolán.” 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul 
Sportiv SEPSI-SIC”. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 2012, 
când s-a înfiinţat Sepsi SIC, în Adunarea Generală au fost delegaţi 3 consilieri. Colegul 
nostru Nemes Előd, în baza deciziei Partidului Popular Maghiar din Transilvania, şi-a 
pierdut mandatul de consilier, motiv pentru care am fost nevoiţi să numim pe altcineva. 
Propunerea noastră este domnul consilier Guruianu Mădălin Doru. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA(lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Dacă sunt şi alte propuneri? Are cuvântul domnul consilier Guruianu. S-a retras. 
Mai sunt şi alte propuneri? Observaţii? Dacă nu, să votăm în legătură cu numirea lui 
Guruianu Mădălin-Doru ca şi reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea 
Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”. Vot secret.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
 „S-a aprobat. Acum, să votăm în legătură cu întregul punct 22. Aş dori să 
menţionez că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în Comisiile 5 şi 6. Să votăm, vă 
rog.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
258/2015. 
 „Proiectul de hotărâre de la punctul 22 s-a adoptat în unanimitate. Îl rog pe 
domnul consilier să prezinte punctul 23.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, 
ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „În anul 2012, la înfiinţarea 
Asociaţiei, în Actul Constitutiv s-a trecut faptul că cotizaţiile anuale se plătesc în funcţie de 
protocolul de contribuţie la patrimoniul iniţial, deci apar în acte valorile absolute, şi de câte 
ori se modifică sumele, de atâtea ori trebuie să modificăm actele asociaţiei, ceea ce este o 
procedură greoaie, presupune dezbateri publice, hotărâre judecătorească şi încheieri. Dorim 
să simplificăm acest lucru, prin delegarea stabilirii cotizaţiei în Adunarea Generală, şi am 
reveni în Consiliul Local cu valoarea stabilită, pentru ca acestea să fie votate de plen, prin 
aceasta, se simplifică procedurile, căci de câte ori se modifică cotizaţia, nu trebuie actele 
de bază ale asociaţiei, Statutul şi Actul Constitutiv, să se modifice, şi nu trebuie îndeplinite 
toate acele lungi formalităţi pe care am fost nevoiţi să le facem până acum. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru prezentare. Comisiile 1, 5 şi 6 au avizat favorabil, proiectul de hotărâre. Înainte de a 
vota întregul proiect, trebuie să aprobăm obiectul articolului 3, cu privire la preşedintele 
Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, în persoana lui Mikós Zoltán. Mă scuzaţi vă rog, 
este vorba despre o neînţelegere. Domnul consilier va fi împuternicit să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
Sfântu Gheorghe. Vot secret.” 



 

 

 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a acceptat. Acum, să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
259/2015. 
 „Proiectul de hotărâre de la punctul 23 s-a adoptat în unanimitate.” 
  PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind depunerea 
candidaturii Municipiului Sfântu Gheorghe pentru obţinerea titlului Capitala Europeană a 
Culturii pentru anul 2021. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Solicităm sprijinul 
Consiliului prin aprobare, pentru ca Sfântu Gheorghe să poată depune candidatura 
Municipiului Sfântu Gheorghe pentru obţinerea titlului Capitala Europeană a Culturii 
pentru anul 2021. După aceea, o să vă rog să aprobaţi şi alocarea, în următorii ani, a sumei 
de 5,355 milioane de euro, în acest scop. În 2016, prima valoare ar fi 105.000 euro, dacă 
trecem de prima selecţie, de prima fază. Dacă câştigăm titlul, atunci în perioada 2017 – 
2022 vom aloca restul de bani până la 5,3 milioane de euro.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru prezentare. Comisiile 1 şi 4 au avizat favorabil, în unanimitate de voturi, iar 
Comisia 5, cu 2 abţineri. Întrebări, dacă are cineva? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri (Bote Corina, Joós Stefan-Leontin, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 260/2015. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind infiinţarea unei 
unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
„Árvácska” arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am fost căutată de 
doamna director al Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc”, de doamnele educatoare ale 
Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” şi de către părinţi, că da, într-adevăr este 
nevoie de creşă şi în Cartierul Ciucuuli, şi funcţionarea acesteia ar fi asumată cu plăcere de 
către grădiniţă. De aceea, propunem să înfiinţăm, în structura reţelei şcolare şi această 
creşă care va fi înfiinţată aici. Pentru acest lucru trebuie să asigurăm personal din surse 
locale. Grădiniţa solicită angajarea unui număr de 3 persoane, şi vă rog să aprobăm acest 
lucru, căci se pare că este o cerere foarte mare în Creşa de pe strada Kós Károly, unde sunt 
înscrişi 97 de copii. În câteva zile îşi deschide porţile şi creşa de la Gară, care funcţionează 
în cadrul Grădiniţei „Napsugár”, şi aici, la ora actuală sunt 22 de cereri, şi în Ciucului 
există persoane care şi-ar înscrie copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 3 ani, la creşă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru prezentarea proiectului. Comisiile 1, 4 şi 5 au avizat favorabil, Întrebări, dacă are 
cineva? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
261/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Punctul 26. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru punerea în aplicare a H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de 
sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi anul acesta se instituie 
programul ”Bursele Sfântu Gheorghe”. Am încercat să elaborăm o ordine calendaristică, 
pentru acest an. Cea mai importantă dată, este 12 noiembrie, aceasta fiind data limită până 



 

 

la care se pot depune proiectele, de către elevi. Evaluarea dosarelor se va întâmpla la 
sfârşitul lunii noiembrie, începutul lui decembrie. Deci, în şedinţa din luna decembrie, vom 
înmâna, într-un cadru festiv, cele 5 premii a câte 3.000 lei fiecare, acelor elevi care câştigă 
aceste burse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY- ÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru prezentarea proiectului. Comisiile 1, 4 şi 5 au avizat favorabil, Are cuvântul domnul 
consilier Zsigmond József.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Experienţa din ultimii ani arată că foarte mulţi elevi dau examene lingvistice de grad înalt, 
ceea ce nu a fost, până acum, punctat. Consider că într-un asemenea program îşi are locul 
şi acest lucru, ca elevii care obţin Certificat C1 şi C2 să primească puncte, motiv pentru 
care propun ca elevii care au Certificat Lingvistic C1 să primească 4 puncte, iar cei cu C2 
să primească 6 puncte, în momentul evaluării, şi evident, în afară de limba oficială a ţării, 
toate celelalte limbi să fie considerate limbi străine.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Cele spuse de 
domnul consilier Zsigmond nu sunt trecute în material, deci nu apar în proiectul de 
hotărâre, motiv pentru care o să-l rog să spună şi în limba română. Să prezinte propunerea 
concretă de modificare.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.r.): „Propun pentru Certificat de 
limbi, nivel C1 şi C2 încă două punctaje. Pentru C1 4 puncte, iar pentru C2 6 puncte. Şi în 
afară de limba română, toate celelalte să fie considerate limbi străine.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Scuze. Am vorbit cu 
colegul, înainte. Eu chiar am crezut că se referea la genul acela de Cambridge, nu de 
altceva, dar ştiam care e seriozitatea acelui gen de concurs. E în regulă ceea ce spune Jocó, 
sunt de acord cu propunerea, în principiu, dar atunci punctele sunt prea multe, şi o să vă 
rog să mă credeţi, că în momentul în care s-ar putea să vină cineva care să depună pe 4 
limbi, pentru că nu ştiu cum e la celelalte limbi, cât de uşor se ia Certificatul. Este clar că 
Cambridge-ul are un anumit nivel, şi ştiu cât de greu este să iei acel C1 şi C2, dar nu ştiu 
dacă la toate limbile este aşa. Şi dacă o să ne trezim cu cineva care are 3 sau 4 certificate, 
gândiţi-vă că sare în aer punctajul. Adică 20 de puncte, cei care au fost în comisie ştiu ce 
înseamnă. Automat, se duce foarte, foarte sus, practic face cât o olimpiadă internaţională. 
Cred că e o problemă, în momentul în care putem băga orice limbă, şi într-adevăr e logic să 
nu fie doar engleza, nu ştiu de ce m-am gândit doar la asta, când mi-a transmis Jocó, 
înainte de şedinţă. Atunci, cred că 2 puncte sunt suficiente pentru o limbă. E părerea mea. 
Să spună şi ceilalţi membrii ai comisiei, păreri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Dau cuvântul 
doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu cred că, dacă elevii 
arătă Certificate Lingvistice recunoscute de Ministerul Învăţământului, atunci trebuie să le 
acceptăm, şi propun să acceptăm orice fel de certificat lingvistic de la elevi, exceptând 
limba maternă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Zsigmond József.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu doar 
am vrut să mai spun faptul că, din punctul meu de vedere, tocmai limba engleză este una 
din cele mai uşoare, dintre limbile europene, aşa că eu nu consider că celelalte limbi ar 
trebui discriminate. Evident, în afară de limba maternă, poate avea orice certificat, dar care 



 

 

să fie recunoscut, aşa cum a spus şi doamna viceprimar. Sunt de părere să acceptăm acest 
lucru, şi eu susţin punctajul de 4 şi 6.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Are cuvântul 
doamna consilier Kondor Ágota.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Există o listă emisă de Ministerul 
Învăţământului, despre care a vorbit şi doamna viceprimar, şi aceste examene de limbă sunt 
valabile, deci pe lista ministerului sunt acele examene care nu trebuie repetate. Deci, nu 
sunt acele examene Alpha, care trebuie repetate la 2 ani. Deci, acelea nu sunt pe listă. Şi 
acestea se referă la toate limbile. Nu sunt aşa multe. Deci, putem să avem încredere în 
faptul că acele examene sunt examene date în centre valoroase. Excepţie fiind Cambridge-
ul. Mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru intervenţii. Mai doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul consilier Joós Stefan.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Aş susţine şi 
eu punctul de vedere al doamnei viceprimar, să fie limba română şi limba maternă, cu 
excepţia acestor două limbi. Da? Să se ia în calcul examenele.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „ Mulţumim. 
Alte observaţii? O să o rog pe doamna viceprimar să citească exact textul propunerii de 
modificare.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Încerc să formulez 
textual. În Anexa nr. 1 a hotărârii, în Regulament ar fi inclusă această modificare, şi am 
modifica Articolul 3 al Regulamentului, incluzând un punct 6. Sunt enumerate 5 puncte, şi 
am include încă un punct, punctul 6, în care am scrie: „4 puncte pentru orice certificat de 
limbă C1, sau echivalentul acestuia, cu excepţia limbii materne. 6 puncte pentru C2, sau 
echivalent pentru orice limbă, cu excepţia limbii materne.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Alte observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm în legătură cu propunerea. Domnul 
consilier Joós Stefan.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Eu mai am o 
întrebare. În condiţiile în care rămâne doar limba maternă, cei care au limba maternă alta 
decât limba română, pentru ei limba română va constitui certificat lingvistic.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Dacă obţin certificatul C1 
sau echivalentul, atunci da.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Cred că nu este 100% 
corect. Când vorbim de limba statului şi limba maternă. Aceasta ar fi propunerea noastră. 
Mulţumesc.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Eu îmi susţin propunerea. 
Dacă are domnul consilier, în legătură cu asta, o propunere de modificare, îl rog să o 
formuleze textual, după care se va decide.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Îl rog pe 
domnul consilier Joós Stefan să formuleze propunerea de modificare.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Deci, propunerea de 
modificare, textual, este: cu punctajul nu am nicio problemă, dar pentru acele limbi, cu 
excepţia limbii române şi a limbii materne. Limba română este limba statului.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mai întâi să 
votăm în legătură cu propunerea doamnei Sztakics.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Joós Stefan-Leontin, Pârvan 
Rodica), şi 2 abţineri (Bote Corina, Guruianu Mădălin-Doru). 
 „Am acceptat. Acum, să votăm în legătură cu propunerea domnului consilier Joós 



 

 

Stefan.” 
 Se votează cu 4 voturi pentru (Bote Corina, Guruianu Mădălin-Doru, Joós Ştefan-
Leontin, Pârvan Rodica), 11 voturi împotrivă şi 4 abţineri (Bálint József, Czegő Zoltán, 
Magyarósi Imola-Piroska, Vajna László). 
 „Propunerea de modificare nu a trecut. Acum, să votăm în legătură cu întregul 
proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, şi 3 voturi împotrivă (Bote Corina, Joós Stefan-
Leontin, Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 262/2015. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat.” 
  PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de 
etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Kondor Ágota, consilier local.  
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Prin acest proiect de hotărâre 
dorim să modificăm şi completăm H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de 
sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi 
completările ulterioare. În acest proiect, Comisia propune ca bursele pentru elevii de etnie 
romă să nu se acorde doar pentru elevii claselor 1-4, ci şi elevilor de clasele 5-8, care 
îndeplinesc criteriile. Este vorba despre bursele de studiu şi bursele sociale. Proiectul are 
inclus şi cuantumul acestor burse. Pentru clasele 5 – 6, bursa ar fi de 100 lei/lună, timp de 
10 luni, iar pentru clasele 7 – 8, bursa ar fi de 200 lei/lună, iar pentru clasele 9 şi peste, 
bursa ar rămâne de 300 lei/lună. Prin aceasta, Comisia Socială ar dori, de fapt cred că toţi, 
ne-am dori ca abandonul şcolar să fie mai redus, în anii de gimnaziu. Experienţa ne-a arătat 
că numărul elevilor de etnie romă care ajung la liceu este foarte redus, şi poate aceste burse 
îi vor motiva. Dacă aveţi întrebări, răspund cu plăcere.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cuvântul domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am o 
propunere pentru această modificare. Deci, la Articolul 1 scrie că, copiii de etnie romă, aici 
aş lărgi textul, şi spun exact. (lb.r.): „se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 
11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă” nu în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, ci „cu domiciliul stabil în Municipiul Sfântu Gheorghe” - 
(lb.m.): iar prin asta dorim să prevenim ca elevi din alte aşezări, dacă dau năvală la şcolile 
din oraş, atunci să-i sprijinim pe cei care sunt din Sfântu Gheorghe. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Să votăm în 
ceea ce priveşte propunerea domnului viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Comisiile 1, 3, 4 şi 5 au avizat favorabil, proiectul de 
hotărâre. Înainte de a vota în întregime proiectul, vă rog să votăm în legătură cu membrii 
Comisiei de evaluare. Vot secret. Preşedinte – Kondor Ágota.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Acum, votăm despre membrii Comisiei. Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Csatlós László.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm în legătură cu Joós Stefan-Leontin ” 
 Se votează cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Domnul consilier Váncsa Albert.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 „Acum, în legătură cu domnul Incze Alexandru.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 abţinere, un consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „Cserey Zolán.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă, un consilier nu a votat lipsind de 
la vot. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm şi în legătură cu reprezentantul Asociaţiei 
Amenkha.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bote 
Corina). 
 „Mulţumesc. În unanimitate. Acum, să votăm despre întreaga hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bote 
Corina), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 263/2015. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
unui membru în Comisia de selecţie a beneficiarilor locuinţelor de serviciu în baza 
contractului – cadru de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013, cu modificările 
ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Avem 
un Contract de parteneriat cu Consiliul Judeţean şi cu Fundaţia Studium, conform căreia, 
cererile pentru locuinţele de serviciu construite vor fi evaluate de către o comisie. În 
această comisie, fiecare participant în Contract are dreptul să numească o persoană. Din 
partea municipalităţii, propunerea noastră este domnul Preiss Tivadar. Vă rog să-l susţineţi. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Alte propuneri? Să votăm în legătură cu numirea propusă de domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot. 
 „S-a aprobat numirea. Comisia nr 5 a acordat aviz favorabil, proiectului de 
hotărâre. Acum, vă rog să votăm în întregime, proiectul de la punctul 28.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
264/2015. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă.  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Preşedinte de 
şedinţă va fi domnul consilier Váncsa Albert, iar în lipsa dumnealui, domnul consilier 
Zsigmond József.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
265/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Vă mulţumesc. Urmează punctul D1. Prezintă 
doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea unei 
sume de bani Parohiei Reformate Coşeni pe anul 2015. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am dori să sprijinim 
renovarea Bisericii din Coşeni cu suma de 45.000 lei. Vă rog să susţineţi proiectul de 
hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Comisiile 1, 3 
şi 5 au acordat avize favorabile. În Comisia 1 a fost o abţinere. Are cuvântul domnul 
Rápolti, István, responsabilul de sat.” 



 

 

 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN - responsabil sat Coşeni (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
cuvânt, şi mulţumesc că mi-aţi aprobat cererea. Eu aş dori să adaug doar faptul că, dacă s-
ar putea ca această sumă să se vireze direct executantului lucrării, şi dacă municipalitatea 
ar putea anunţa licitaţia pentru această lucrare, căci în foarte multe cazuri, mie mi se par 
suspecte cheltuielile de la Biserica din Coşeni. Eu am cerut suma, dar nu ştiu cum ar fi 
corect, şi cine ar trebui să anunţe licitaţia, căci este vorba despre o sumă destul de mare. Eu 
mi-aş dori să se facă nişte lucrări corecte, pentru banii aceştia. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Are cuvântul 
doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pe mine mă miră foarte 
tare intervenţia dumneavoastră. Tot ceea ce pot eu să spun este că, datorită faptului că dăm 
Bisericii bani publici, Biserica este obligată să deconteze această sumă. Deci, pentru 
această sumă trebuie să arate un decont foarte strict. Noi nu putem renova o clădire care nu 
ne aparţine. Nemaivorbind de proceduri, de studii de fezabilitate, proiecte, care toate ar 
trebui să treacă prin Consiliul Local, dar pur şi simplu, biserica nu este în patrimoniul 
oraşului, motiv pentru care nu putem încheia contract direct cu societatea care va executa 
lucrările. În schimb, vă asigur că ne vom uita atent la decontarea banilor. Chiar m-a mirat 
foarte tare intervenţia dumneavoastră.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cuvântul domnul consilier Miklós Zoltán, conducătorul fracţiunii.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Domnule Rápolti, doar nu îl 
acuzaţi pe preot de furt?” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN - responsabil sat Coşeni (lb.m.): „Departe de mine, 
să-l acuz pe domnul preot de furt, dar cred că eu îl cunosc mai bine pe domnul preot, decât 
domnul Miklós. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Să votăm în legătură cu punctul D1 pe de Ordinea de zi, dacă nu mai sunt şi alte 
intervenţii.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Bálint 
Iosif), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 266/2015. 
 „Urmează punctul D2. Prezintă domnul viceprimar.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Covasna. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Conform Ordinului privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, Consiliul Local trebuie să desemneze un reprezentant al Consiliului 
Local în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean. Eu o propun pe doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit, căci şi până acum, ea a fost membră în acest Consiliu.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 4 şi 5 au acordat Avize favorabile, punctului D2. Observaţii, are cineva? 
Dacă nu, să votăm în legătură cu numirea doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „S-a probat. Acum, vă rog să votăm despre întregul proiect de hotărâre de la 
punctul D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Csatlós 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 267/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul D3. Prezintă doamna 
viceprimar.” 



 

 

 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiilor Tehnice pentru obiectivele de investiţii: Reabilitare apartament cu 2 
camere Str. Lăcrămioarei nr 16 bl 12/C/3 - Proiect 8115/1, Reabilitare apartament cu 3 
camere Str. Daliei nr 1 bl 12/D/1 - Proiect 8115/2, Reabilitare apartament cu 4 camere 
Str.Daliei nr 1 bl 12/D/3 - Proiect 8115/3. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Printr-o hotărâre 
anterioară de Consiliu Local, am acordat aceste 3 apartamente spitalului, pentru locuinţe de 
serviciu, dar în aceste apartamente a funcţionat grădiniţă, astfel că trebuie complet 
reabilitate şi reamenajate, începând de la baie, până la reţeaua de curent electric şi reţea de 
încălzire, tot. Până acum, încălzirea celor 6 apartamente, căci de fapt atâtea erau, era 
rezolvată printr-un cazan termic, deci toate acestea trebuie scoase de la reţea, şi refăcută 
întreaga reţea de încălzire, pentru a se putea preta la locuinţe de serviciu pentru medici. 
Renovarea acestora nu costă puţin, dar vă spun că e vorba despre lucrări majore.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Comisiile 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul, iar în Comisia nr. 5 a fost un vot 
împotrivă şi 1 abţinere. Dar s-a avizat. Domnul consilier Joós Stefan-Leontin are 
cuvântul.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Am studiat 
materialul în comisie, şi sumele pentru care se doreşte renovarea acestor apartamente mi s-
au părut destul de mari. De aceea, poate ar fi mai bine să propun Consiliului, să luăm în 
calcul cumpărarea unor apartamente. Pentru că la valorile respective, eu cred că putem 
cumpăra de pe piaţă. Poate sună a glumă, poate nu, dar cam astea sunt astăzi preţurile 
pieţii. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna viceprimar are cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am acceptat oferta celui 
de-al doilea proiectant, căci primul a venit cu o ofertă mult mai mare. Din păcate, acestea 
sunt valorile estimate de aceştia. Care este motivul, ştiu exact, nu vreau să încep aici o 
discuţie, despre lucruri care ţin de Curtea de Conturi. Acestea sunt preţurile cu care vin 
proiectanţii. Aceste apartamente se află în proprietatea oraşului, deci orice am vrea să 
facem cu ele, trebuie să le renovăm şi reamenajăm, căci aşa sunt de neutilizat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cuvântul domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r): „Cred că nu ar trebui să 
exagerăm, deci este vorba despre 60.000 de euro pentru 3 locuinţe. Scuze.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Alte 
intervenţii? Păreri? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Joós Stefan-Leontin, Pârvan 
Rodica), şi 1 abţinere (Bote Corina), 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Csatlós 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 268/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la Diverse. Are cuvântul domnul Rápolti István.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN - responsabil sat Coşeni (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
cuvânt, domnule preşedinte. Aş dori să-i răspund, mai pe larg, domnului consilier Miklós 
Zoltán, la întrebarea ascuţită pe care mi-a pus-o. Vezi cum s-a rezolvat situaţia Casei 
Mortuare. Deci, pornind de la asta, m-am gândit că şi reabilitarea bisericii se va desfăşura 
cumva altfel... şi aici, aş dori să o rog pe doamna viceprimar Sztakics Éva, să-l numească 
aici pe responsabil, pentru faptul că a dezmembrat acolo unde nu trebuia, terenul? Cine a 



 

 

greşit? Înseamnă că trebuie să mă interesez de la domnul preot, să ştim cine, ce a făcut? Aş 
dori foarte mult să se clarifice acest lucru, căci locuitorii ar dori să ştie exact cine a greşit. 
Nici nu încape discuţie ca eu să pun problema că domnul preot ar fi furat. Nu! Ci doar 
rezolvarea problemelor nu se desfăşoară aşa cum ar trebui, căci cine nu ştie: domnul preot 
de la Coşeni este foarte bolnav. Deabia vede, are diabet foarte avansat. Ar trebui să iasă la 
pensie de boală. Nu pleacă. Deci, a distrus Biserica, clădirile sunt în paragină, căci nu se 
poate ocupa aşa cum ar trebui de treburile bisericeşti. Şi eu spun doar care este păsul şi 
necazul oamenilor din Coşeni, sunt doar mesager, aici în şedinţă. Deci, să nu creadă cineva 
că eu am un conflict personal cu domnul preot. Dar dacă tot primim aceşti bani, de aceea 
am spus, am dori să se întâmple cât mai repede, căci vine iarna, şi cu cât încep lucrările 
mai repede, cu atât se vor finaliza mai repede, înainte de sosirea iernii. Mai am ceva de 
anunţat. La sfârşitul săpătmânii trecute am făcut parte dintr-o delegaţie în satul înfrăţit 
Alsónána, la zilele toamnei. Din Coşeni au fost 3, iar din partea Consiliului Local au fost 2 
reprezentanţi, şi a fost invitat şi Ansamblul de Dansuri „Fenyőcske”, al cărui conducător eu 
sunt. Acolo a fost prezent, trebuie să mă uit, că are nume ciudat, domnul Otápi Árpád, 
secretar de stat, fiind prezent la predarea sălii sporturilor din Alsónána, el a tăiat panglica. 
A fost un eveniment foarte plăcut pentru mine, şi m-am şi mirat de faptul că într-o aşezare 
aşa de mică, unde sunt în total 6 copii de grădiniţă şi 12 şcolari, s-a putut construi o sală a 
sporturilor. La noi nu este posibil, mai ales la satele aparţinătoare de oraşe. Ansamblul de 
Dansuri „Fenyőcske” a avut program festiv. Am dus acolo dansurile Ţinutului Secuiesc, 
din zona Baraoltului, Târgu Secuiesc şi din Ciuc. E bine de ştiut faptul că mare parte a 
locuitorilor din Alsónána sunt ceangăi. De asemenea, se ştie şi faptul că în judeţul Tolna 
sunt cei mai mulţi plecaţi din Sfântu Gheorghe, căci locuinţele goale au putut să le 
cumpere la preţuri mici. Deci, în prezenţa secretarului de stat, am prelungit timpul 
legăturilor dintre cele 2 aşezări, căci au trecut deja 15 ani de când s-au înfrăţit, iar 
rugămintea domnului secretar de stat a fost să-i transmit domnului primar că i-ar plăcea 
foarte mult, dacă ar fi repuse la loc tăbliţele cu oraşele înfrăţite, lângă tabla cu numele 
oraşului. Căci, atunci când s-au reabilitat drumurile, au fost schimbate toate indicatoarele, 
şi tăbliţele cu oraşele înfrăţite nu sunt montate nicăieri, nici la Sfântu Gheorghe, nici la 
Coşeni, nici la Chilieni. Dacă vă uitaţi în comune, peste tot sunt montate aceste tăbliţe, deci 
domnul secretar de stat chiar a avut o întrebare justificată. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. (lb.r.): Doamna Rodica Pârvan are cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am două probleme punctuale, dar 
nu ştiu dacă domnul primar...nu-i aici, vă rog tare mult doamna Sztakics, dacă intră în aria 
dânsului de competenţe, să vadă cum se pot rezolva. De la Teatrul Andrei Mureşanu, unde 
sunt în Consiliul de Administraţie, doamna director e foarte, şi pe bună dreptate, e foarte 
neliniştită, pentru că i s-a promis că la sfârşitul lui noiembrie va fi dat în folosinţă noul 
local, şi are în faţă exact 60 de zile, că mâine e 1, pentru ca să aplice la SEAP, pentru că 
sunt 30 de zile, pe urmă plus 30, şi n-ar mai avea timp să aplice. I s-a promis, am înţeles, 
de către domnul primar, o rectificare în şedinţa de azi. Eu nu am văzut nicio modificare la 
Andrei Mureşanu. Dacă există şanse de a primi bani- dar nu ştiu de ce vă distanţaţi aşa de 
tare – că e totuşi o problemă. Dacă există şansa aceasta de a înscrie în cele 60 de zile. 
Dânsa a spus că a vorbit cu domnul primar, mi-a dat şi acum, în timpul şedinţei, două 
mesaje. Asta înseamnă că are o preocupare deosebită vis-a-vis de această problemă. A doua 
problemă. Noi avem acele întâlniri cu alegătorii, din când în când, şi cineva de pe strada 
Ţigaretei, prelungirea străzii Ţigaretei, undeva unde sunt grădinile acelea, ne-au spus că 
acel teren este declarat intravilan, ei plătesc impozit pentru intravilan, şi nu au niciun fel de 
utilităţi, dacă există posibilitatea aceaasta de a avea şi ei acces la utilităţi, sau dacă nu, să se 



 

 

declare extravilan, să plătească mai puţin, pentru că au numai obligaţii, drepturi nu au 
deloc. Nu ştiu aici cum putem răspunde acestor oameni. Dacă există vreo şansă. Deci, de la 
biserică în spate, acolo sunt nişte case. A treia problemă, rog domnul preşedinte de la 
Comisia Economică, să ţină cont că sunt oameni care mai au şi loc de muncă, pentru a nu 
ştiu câta oară. O şedinţă a Comisiei Economice pusă în ziua şedinţei lărgite, la ora 10,00, 
mi se pare o lipsă de respect şi faţă de cei care au loc de muncă, dar şi faţă de cei care nu 
au loc de muncă. Aceşti oameni care trebuie să vină o dată la 10,00 şi o dată la 14.00. am 
înţeles la 13,30 că trebuia să venim pentru o completare, nicio problemă, dar am senzaţia 
că e bătaie de joc, să pui şedinţa comisiei la ora 10 dimineaţa, când am stabilit, aşa, de 
comun acord, printr-o cutumă, că şedinţele de comisie se pun...nu trebuia pusă 
neapărat...putea să fie pusă luni, putea fi pusă marţi, putea să fie pusă în ziua şedinţei, la 
ora 10,00. Domnului preşedinte degeaba îi spui, că parcă întrebi câte stele sunt pe cer. Mă 
gândeam că domnul primar e aici, şi poate rezolva problema aceasta. Deci, nu ştiu dacă se 
poate rezolva problema aceasta, care este o problemă de decenţă, până la urmă, nu de 
altceva. Vă mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA(lb.m.): „Mulţumim 
frumos doamnei consilier Rodica Pârvan.  Are cuvântul doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci, doamna Pârvan, şi 
mie mi-a spus doamna director de la Teatrul ”Andrei Mureşanu” ce a discutat cu domnul 
primar, însă regret, trebuie să vă spun că ieri a adus în scris cererea de rectificare a 
bugetului. Vă daţi seama, suntem în şedinţă ordinară. Dacă ieri am primit cererea doamnei 
director, era... şi nu figura nicio rectificare de buget pe calendarul şedinţei de azi. Deci, 
probabil, dacă domnul primar a promis, atunci la prima rectificare de buget va ţine seama 
şi de cererea doamnei directoare a teatrului. În ce măsură, vom vedea rectificarea de buget 
propusă. 
În ceea ce priveşte PUZ-ul şi faptul că acea parcelă de teren sau suprafaţă de teren de pe 
strada Ţigaretei este intravilan, trebuie să vă spun că probabi acest PUZ a fost cerut şi 
executat la cererea proprietarilor. Proprietari particulari. După cum, şi în celelalte şedinţe a 
mai exprimat domnul primar punctul de vedere vis-a-vis  de acest lucru, oraşul nu are 
posibilitatea juridică de a executa lucrări infrastructurale pe terenuri private. Singura 
soluţie este dacă stăzile aferente, care urmează să fie executate pe acea parcelă, sau 
suprafeţe de teren, să fie dezmembrate, date consiliului, şi după aceea se poate vorbi 
eventual de a aloca bani din bugetul local pentru acea infrastructură.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna Rodica Pârvan are cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Aici la teatru, era problema că în 
cazul în care, să spunem că, deci va fi dat în folosinţă clădirea teatrului pentru 1 
Decembrie, sau la sfârşitul lui noiembrie, cum s-a spus, degeaba dai nişte pereţi goi, dacă 
nu ai utilităţile. Deci, asta înseamnă...nu ştiu ce au făcut acolo, cum s-au organizat 
dumnealor, dar probabil că domnul primar va acţiona. O să-i transmit doamnei să vină 
mâine la prima oră, să stea de vorbă, dacă se găseşte o soluţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Tot la această 
temă doriţi? Domnul Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r): „ Mulţumesc frumos. 
Doamna Pârvan, ştiţi foarte bine, că în comisie am stabilit că şedinţele de comisie 
economică se ţin miercurea de la ora 15,00. această decizie nu s-a modificat, însă după 
cum ştiţi, astăzi este miercuri, nu s-a putut ţine joi, şedinţa de consiliu, pentru că este deja 1 
octombrie. A fost o situaţie excepţională. Dar în continuare ne vom ţine de acea decizie. 
Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. S-
a prezentat domnul consilier Joós Stefan.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Eu aş avea o 
intervenţie pe o altă temă. Acum ceva timp am rugat Consiliul, şi domnul primar a dat curs 
pozitiv solicitării, cel puţin verbal, să-şi îndrepte atenţia cu finanţare şi către alte instituţii 
care sunt în oraş, în speţă Spitalul Judeţean. M-am uitat de-a lungul timpului câte fonduri 
am alocat pentru diferite asocieri, pentru diferite asociaţii, pentru diferite proiecte, care nu 
sunt neapărat ale unor instituţii din subordinea Consiliului Local, aşa cum nu este nici 
spitalul, însă am rugămintea să încercăm să găsim o soluţie pentru situaţia pe care vreau să 
o prezint pe scurt. În spitalul judeţean, aşa cum ştiţi, se tratează şi locuitori ai municipiului 
Sfântu Gheorghe, nu doar locuitori ai judeţului Covasna. Clădirea secţiei interne este o 
clădire monument istoric, destul de veche, care are în momentul de faţă un acoperiş 
deteriorat, motiv pentru care destul de des reparăm şi plouă în unele încăperi, în saloane, în 
săli de tratament, iar costurile de reparaţii se ridică undeva la 250.000 de euro, pentru 
aceasta. Eu cred că, dacă Consiliul Local împreună cu Consiliul Judeţean, şi în asociere 
poate cu fundaţia spitalului şi-ar da mâna, s-ar găsi soluţii pentru repararea acestui 
acoperiş, şi pentru a face ceva pentru instituţia aceasta, pentru care cel puţin Consiliul 
Local nu a făcut paşi concreţi în ultimii ani de zile. Dacă există o soluţie, aşteptăm un 
răspuns în acest sens. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul Czegő Zoltán.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt, 
domnule preşedinte. Aş dori să amintesc Consiliului şi totodată să atrag atenţia deja, asupra 
faptului că, deja de ani de zile se tot tergiverseasă situaţia tăbliţei în limba maghiară, de pe 
Liceul ”Constantin Brâncuşi”. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi. Am 
încercat cu atenţionări, cu explicaţii. Este o situaţie în care ministerul încă nu a trimis 
aprobarea, după care au urmat probleme materiale. Acum, ministerul a obligat instituţiile 
să facă acest lucru. După aceea, a început situaţia că nu sunt bani. Există acea expresie de 
stat în stat. Să venim mai aproape. Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” se comportă 
ca şi cum ar fi o instituţie autonomă. Dacă am reuşit să realizăm asta, atunci trebuie să ne 
mirăm ce este cu sistemul de drept, unde se respectă legile, în oraşul nostru. Până când 
putem merge cu răbdarea pe teritoriul impertinenţei? Este „Ding an sich”, cum spune 
neamţul educat. Mulţumesc, domnule preşedinte, mulţumesc atenţia colegilor consilieri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc. 
Am o singură observaţie. La începutul şedinţei, am întrebat cine doreşte să intervină, era o 
singură persoană, acum suntem la cea de-a 8-a intervenţie, după o zi foarte grea, dar dăm 
cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Nu banii sunt motivul, ci 
buna credinţă, să spunem aşa, căci tăbliţele sunt realizate, noi le-a realizat. Deoarece, cu 
vechea directoare nu am putut să ne înţelegem, am solicitat în scris, noii directoare, să facă 
posibil acest lucru, şi mi-a spus că va discuta această problemă în Consiliul de 
Administraţie. Cred că îi mai dăm această ultimă şansă. Dacă Consiliul de Administraţie va 
refuza, deoarece avem autorizaţie de construcţie valabilă, atunci putem face acest demers 
prin executor judecătoresc. Nu dorim să mergem la una din instituţiile noastre de 
învăţământ cu executor judecătoresc, căci nu este normal. Eu am încredere că Consiliul de 
Administraţie a Liceului va decide în favoarea montării plăcuţei. Nu doresc alte scandaluri 
în oraş, legate de tăbliţe bilingve.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Doamna Rodica Pârvan are cuvântul.” 



 

 

 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Probabil că stimabilul 
coleg credea că tot eu sunt director la ”Brâncuşi” şi trebuia să-mi trimită o săgeată otrăvită. 
Probabil că n-a aflat că s-a schimbat direcţiunea, a aflat astăzi. În ceea ce priveşte 
impertinenţa pe care o acuzaţi, vreau să vă acuz de acelaşi sentiment, şi să vă spun că, 
atunci când se va respecta legea cu punerea drapelului pe Primărie, care este tot o lege, 
atunci se va pune placa şi pe ”Brâncuşi”. Mulţumesc, domnule consilier.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Atenţionez 
colegii, să nu intrăm în dispute personale, căci atunci nu terminăm nici seara. Are cuvântul 
doamna Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Doar o frază. În clădirea 
Primăriei, steagurile sunt arborate după literă de lege, în cele două laturi la intrare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Domnul 
consilier Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mă scuzaţi, 
domnule preşedinte, că nu ne-am înscris la cuvânt, dar situaţia cere să intervenim, aşa văd. 
Eu nu pot să nu iau cuvântul şi aş dori să-i răspund domnului Rápolti, pe scurt, într-o 
singură propoziţie. După părerea mea, este total inadmisibil ca astfel de mesaje să se facă 
auzite într-o sală de Consili Local. Practic, dumneavoastră degeaba explicaţi dovezile. Aţi 
spus să nu dăm bani pe mâna Bisericii, căci se întâmplă lucruri suspecte, astfel aţi bănuit 
atât preotul, cât şi prezbiterul, de furt, cosăteni de-ai dumneavoastră, pe care-i reprezentaţi. 
Sunt consilier de imediat 8 ani, dar până acum, niciodată nu m-am întâlnit cu o asemenea 
intervenţie primitivă. Am ţinut în mine, a trebuit să spun asta.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Are cuvântul 
doamna Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La final, aş dori să invit 
consiliul în data de 6 octombrie, de la ora 16,00, să ne amintim de cei 13 martiri arădeni, la 
cei 13 stâlpi funerari sculptaţi în lemn, din spatele Bibliotecii Judeţene. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumim 
pentru invitaţie.” 
 Domnul RÁPOLTI ISTVÁN - responsabil sat Coşeni (lb.m.): „Aş dori să-i 
răspund domnului Miklós cu o singură propoziţie. Mulţumesc frumos pentru faptul că, 
pentru a doua oară m-aţi educat, dar cred că am şi eu atâta inteligenţă, să ştiu ce vorbesc. 
Că nu mă simpatizaţi, eu nu am ce face. Nici eu pe el.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă VARGA MIHÁLY-BÉLA (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. O după-amiază plăcută, vă doresc. La revedere!” 
 
 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 29 decembrie 2015. 
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