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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 19 februarie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare 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, Zsigmond József. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 308/13.02.2015.  
 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 KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Salut cu respect 
colegii prezenţi. Am începe şedinţa extraordinară de azi, din 19 februarie, şedinţă care are 
2 puncte pe Ordinea de zi. Întrebarea mea este dacă doreşte cineva să se înscrie la Diverse? 
Doamna consilier Pârvan Rodica s-a prezentat la Diverse. Sau nu? Căci între timp a 
dispărut. Mulţumesc. Rog colegii să votăm în legătură cu Ordinea de zi. Vă rog să votaţi, 
dacă sunteţi de acord.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulţumesc frumos. Am votat Ordinea de zi. Trecem la punctul 1. Îl rog pe domnul 
primar Antal Árpád să prezinte acest prim punct de pe Ordinea de zi..” 
 PUNCTUL 1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Salut cu 
respect pe toată lumea, reprezentanţii presei, conducătorii de instituţii şi cetăţenii interesaţi 
de problemele urbei, responsabilii satelor Chilieni şi Coşeni, cât şi doamnele şi domnii 
consilieri. Primul punct de pe Ordinea de Zi a şedinţei de azi se referă la aprobarea 
bugetului oraşului nostru pe anul 2015.O diferenţă faţă de anii precedenţi este aceea că şi 
bugetele instituţiilor subordonate fac parte integrantă a bugetului municipiului. În 
conformitate cu o lege nouă, aşa a trebuit să fie elaborat proiectul de hotărâre. În anul 2015 
avem planificate venituri în valoare de 194.266.880 lei. Anul 2014 l-am încheiat cu un 
excedent bugetar de 4.244.950 lei, sumă pe care am defalcat-o pe anumite grupuri de 
investiţii şi cheltuieli. Deci, în total cheltuielile prevăzute sunt în valoare de 198.511.830 
lei. În ceea ce priveşte încasările proprii avem planificată suma de 64.031.000 lei. Conform 
legii, nu putem planifica sume mai mari decât cele realizate anul precedent. Sunt convins 
că şi anul acesta, încasările proprii vor depăşi această sumă. Aici putem vedea cum s-au 
modificat sumele de la încasările proprii, în perioada 2008 – 2014, şi practic putem vedea 
că anul acesta planificăm la nivelul sumei de anul trecut. Sunt ferm convins că aceasta va fi 
mai mare. În ceea ce priveşte încasările proprii, ştim că aici avem două părţi. Pe de o parte 



 

 

avem sume din colectarea taxelor şi impozitelor, pe de altă parte avem încasările din cotele 
defalcate din impozitul pe venit. Putem observa că, în ambele cazuri, sumele au crescut. 
Sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit, este bine de ştiut, că din 2008 
procentajul a fost micşorat de 2 ori. În ciuda acestui fapt, de la 30 de milioane, aceasta a 
crescut la 34 de milioane. Practic, este vorba despre faptul că suma rămasă aici din 
impozitul pe venit este mai mică, deoarece în ultimii ani, acest procentaj a fost micşorat cu 
10 %. deci, practic, la cele 34 de milioane ar mai trebui să adăugăm 10 %, şi aşa să facem 
comparaţia cu anul 2008. În acest an, am dori să utilizăm 62.649.000 lei din proiecte 
câştigate. Evident, această umă este doar una informativă, căci avem două licitaţii care nu 
s-au încheiat pentru proiecte de finanţare din fonduri europene, în urma cărora ştim că 
valorile mai scad. Aşa că, această sumă va fi mai mică. Avem contract de finanţare cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în valoare de 9.680.310 lei, pentru 
reabilitări de drumuri şi pentru reabilitarea cinematografului. De fapt, acestea sunt 
contracte încheiate şi lucrări demarate anul trecut, dar am reuşit să salvăm pe anul acesta, 
căci sumele nu au fost alocate de la bugetul de stat în anul 2014. Aşa cum am menţionat 
mai devreme, cheltuielile prevăzute în bugetul Municipiului, pe anul 2015 însumează 
198.511.830 lei. Aş dori să menţionez câteva din investiţiile mai mari. Este important să 
menţionăm că acest buget  nu conţine unele investiţii extrem de importante pentru oraş, 
care nu au fost contractate de municipalitate, ci de una din firmele subordonate, sau chiar 
de către Consiliul Judeţean. Aş aminti aici reabilitarea Spitalului Judeţean, închiderea 
gropii de gunoi, ceea ce a fost demarat deja, iar anul acesta se va finaliza, cât şi marele 
proiect european de reînnoire a reţelei de apă şi canalizare, care se realizează prin Gosp 
Com.. De asemenea, reabilitarea staţiei de epurare a apei, resăparea fântânilor de apă. Deci, 
acestea nu apar în buget. Într-un singur loc apare un capitol, ceea ce asigură aportul propriu 
al Consiliului Local, la acest proiect. Între timp voi mai prezenta câteva grafice, căci apar 
foarte multe sume în buget, toată lumea poate vedea aceste cifre, deci probabil nu 
enumerarea lor este cea mai importantă. Aş dori să vedem sumele alocate unor instituţii, în 
perioada 2008 – 2015. în cazul instituţiilor de cultură, în perioada 2008 – 2015, acestea 
sunt cifrele. Aici doresc să menţionez faptul că în 2008 şi 2009 unele investiţii au fost 
finanţate prin includerea acestora în bugetul unor instituţii. De aceea sunt mai mari, de un 
timp aceste investiţii sunt realizate de către municipalitate, şi nu sunt realizate prin bugetul 
instituţiilor culturale, cum ar fi de exemplu reabilitarea cinematografului, sediul Teatrului 
Andrei Mureşanu. Aici nu apare, acest capitol separat. Dacă ar apărea, atunci practic 
bugetul pe 2015 ar fi de 11 milioane de lei, dar este mai importantă suma alocată 
funcţionării. Putem vedea că în acest an, pentru reabilitarea drumurilor, alocăm tot atât cât 
am alocat în ultimii trei ani la un loc. Dacă raportăm la anul 2009, atunci de 10 ori mai 
mult, iar în comparaţie cu 2008, de 20 de ori mai mult. De aceea am spus – şi profit acum 
de ocazie – să le mulţumesc locuitorilor oraşului Sfântu Gheorghe pentru solidaritatea, 
răbdarea de care au dat dovadă anul trecut şi de care sunt nevoiţi să dea dovadă şi anul 
acesta, căci lucrările în subteran au creat foarte multe neplăceri, dar putem vedea şi din 
aceste cifre, că anul acesta se va întâmpla partea mai neplăcută a investiţiilor, deci după  
schimbarea conductelor, urmează şi asfaltarea străzilor. Anul acesta alocăm mai mulţi bani 
şi pentru curăţenia publică, în comparaţie cu anul trecut. Din această sumă am dori să 
continuăm programul demarat anul trecut, şi considerăm că este folositor să îngrădim 
containerele de gunoi, şi crearea accesului în aceste zone prin carduri. Atât din punct de 
vedere urbanistic, cât şi din punct de vedere al curăţeniei publice este foarte important. În 
ceea ce priveşte iluminatul public, putem vedea că sumele alocate pentru cheltuieli sunt 
relativ stabile, în condiţiile în care preţul energiei electrice creşte de la an la an, şi în 
condiţiile în care, de la an la an extindem suprafaţa iluminată public. Dar evident, datorită 



 

 

faptului că reînnoim aceste reţele, scade consumul şi reuşim să menţinem aceste cheltuieli 
la un nivel relativ stabil. Transportul public comun este şi el din ce în ce mai costisitor 
pentru oraş. Practic, prin creşterea salariului minim pe economie, şi prin modificarea 
preţurilor la carburanţi, sunt influenţate şi aceste cheltuieli, dar evident că diferitele 
investiţii cresc calitatea serviciilor oferite. În cazul Poliţiei Locale putem vedea că, în 
comparaţie cu celelalte servicii comunitare, aici tendinţa este aproape de scădere, în ultimii 
ani. Motivul este acela că nu am reuşit să angajăm oameni pe anumite posturi, căci legile 
nu ne-au permis acest lucru, să angajăm poliţişti locali. Sunt mai puţini poliţişti locali pe 
străzi, decât ne-am dori să fie. În acest an, sperăm că vom putea angaja, şi conform unui 
regulament apărut anul trecut în decembrie şi adoptat deja de Consiliul Local, putem să le 
majorăm salariile prin oferirea acelor tichete de alimente.  
La investiţii, aici practic nu vorbim deja numai de străzi, ci şi despre alte investiţii. În anul 
2015, am alocat suma de 101.324.640 lei pentru investiţii. Putem vedea că această sumă 
este mai mare decât cele alocate pentru ultimii trei ani la un loc. Împărţirea pe capitole de 
cheltuieli a întregului buget – aici putem vedea că cele mari – locuinţele, serviciile, 
dezvoltarea comunitară, învăţământul, cultura, timpul liber, religia şi transportul, dacă 
acestea le raportăm doar la veniturile proprii, atunci vedem că şi în continuare, suma cea 
mai mare din buget o alocăm funcţionării instituţiilor culturale, dar practic, dar din banii 
proveniţi din impozitele din încasările proprii, aproape fiecare al treilea ban îl alocăm 
pentru acoperirea cheltuielilor pentru cultură, timp liber şi religie. 12,09% din acest capitol 
este digerat de aparatul propriu, şi putem vedea că asistenţa socială, locuinţele, şi apropape 
în fiecare domeniu, vorbim despre sume semnificative de bani. Este aceeaşi categorisire, 
împărţire, dar prezentată altfel. Aici este o hartă. Pe această hartă putem vedea numărul 
străzilor care sunt atinse de investiţii, străzile verzi sunt acelea unde investiţiile s-au 
finalizat la sfârşitul anului 2014, străzile galbene sunt acelea unde procedurile de achiziţii 
publice s-au încheiat şi avem la dispoziţie ori sumele totale, ori parţiale, pentru a finaliza 
aceste lucrări, deci cel puţin 50% din aceste lucrări le vom finaliza anul acesta. Cu 
ortocaliu sunt marcate acele străzi unde s-a întâmplat deja reabilitarea trotuarelor, 
modernizarea iluminatului public, şi a rămas de realizat doar asfaltarea străzilor. Probabil, 
aceste lucrări se vor realiza în mai, iunie, iulie. Cu mov, sunt marcate străzile la care anul 
acesta au început lucrările de reabilitare, şi anul acesta sau anul viitor vor fi finalizate. 
Evident, zonele dintre blocuri nu încap pe această mică hartă, dar aşa cum a fost şi în anii 
precedenţi, ne străduim să reabilităm zonele dintre blocuri, şi parcările. Şi anul acesta vom 
face un pas înainte. Nu vom putea rezolva totul, în acest an, în ciuda faptului că, aşa cum 
am văzut, avem la dispoziţie sume mult mai mari de bani decât în anii precedenţi. Eu am 
încredere în faptul că, până la sfârşitul anului, până la sfârşitul anului viitor, vom putea 
spune cu toţii că trăim într-un oraş în care stăm mult mai bine decât celelalte oraşe, la toate 
capitolele. Mulţumesc tuturor pentru sprijin, atât cetăţenilor oraşului Sfântu Gheorghe, cât 
şi reprezentanţilor Consiliului Local. Mulţumesc frumos. Dacă sunt întrebări în legătură cu 
bugetul, vă rog să le formulaţi. Dacă nu, să votăm despre adoptarea acestuia. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Are cineva întrebări 
cu privire la proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar? Comisiile 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
au acordat avize favorabile. Rugămintea mea este să votăm pe rând articolele proiectului. 
Să votăm în legătură cu articolul 1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „S-a votat. Urmează articolul 2, cu privire la Investiţii.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „S-a votat. Articolul 3, cu privire la bugetul Direcţiei de Asistenţă Comuniară.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  



 

 

 „S-a votat. Articolul 4, bugetul Căminului „Zathureczky Berta”.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 5 – bugetele instituţiilor de învăţământ pe anul 2015, finanţate din 
bugetul local.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Urmează articolul 6. Acesta se referă la bugetul instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 7. Lista oiectivelor de investiţii finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Urmează articolul 8. Se referă la bugetul instituţiilor de învăţământ finanţate 
integral din venituri proprii.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 9 – se referă la folosirea, în anul 2015, a excedentelor rezultate din 
execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ finanţate integral 
din venituri proprii, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 10. Bugetul Poliţiei Locale.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 11. Folosirea în 2015 a excedentelor rezultate din execuţia bugetului 
Poliţiei Locale la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 12. Este cu privire la bugetul Teatrului „Tamási Áron”.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat, (Joós Stefan-Leontin). 
 „Şi domnul consilier Joós Stefan-Leontin a votat cu „da”. Pe aparat au apărut 18 
voturi pentru, dar în realitate am votat în unanimitate, cu 19 voturi pentru.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Articolul 13. Bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu”.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Articolul 14 se referă la bugetul Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Sfântu 
Gheorghe, pe anul 2015.” 
 Se votează în unanimitate, cu 19 voturi pentru. 
 „Articolul 15  este cu privire la bugetul creditelor externe pe anul 2015, împreună 
cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din creditul extern.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
37/2015. 
 „Proiectul a fost adoptat. Urmează punctul 2 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul 
primar.” 
 PUNCTUL 2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, în vederea aprobării 
bugetului  de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2015. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi în 
acest an am dori să-l mandatăm pe domnul Czimbalmos Kozma Csaba pentru a fi 
reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 



 

 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, în vederea aprobării bugetului  de venituri şi 
cheltuieli al societăţii pe anul 2015. Anul trecut, societatea a încheiat exerciţiul financiar cu 
venituri de 24.700.000 lei. Anul acesta planifică venituri în valoare de 24.960.000 lei. Dacă 
sunt întrebări cu privire la acest proiect, sunt aici reprezentanţii societăţii şi cu siguranţă 
vor răspunde la ele. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Colegii consilieri au 
întrebări cu privire la acest punct de pe Ordinea de zi? Ceva de adăugat? Dacă nu, atunci să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
38/2015. 
 „S-a adoptat. Trecem la Diverse.Are cuvântul doamna Rodica Pârvan.” 
 
 DIVERSE: 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Nu luam cuvântul, şi 
iau doar cuvântul pe o problemă punctuală, că în drum spre Consilu am intrat, să văd orarul 
de la impozite. Şi am aflat că, iată, joi este program de la 8,00 la 18,00 şi atunci am intrat 
să văd care este situaţia acolo şi m-am îngrozit. Sunt 12 ghişee, 4 sunt funcţionale, cu câte 
peste 12 persoane la rând, sufocaţi unii de alţii, şi 8 stau aşa în faţa ce au acolo, 
calculatoare. Vă rog domnule primar, că tot a fost aşa de operativă această şedinţă, pentru 
că problemele erau deja clarificate din comisii, faceţi un pustiu de bine şi deschideţi şi 
dumneavoastră uşa acolo, să vedeţi ce se întâmplă cu oamenii aceştia mai mult decât 
disciplinaţi, care se duc şi îşi plătesc impozitele. Ne batem joc de ei. Eu am avut un 
sentiment de milă, când i-am văzut stând acolo cu banii lor, câte 10, 12, şi ghişee libere. 
Cineva, nici nu m-am uitat, că nu am ridicat capul prea tare, zice „Bună ziua, doamna 
Pârvan! Ce mai faceţi?”. Eu, de colo, zic „Bine”. Zice: „Noi nu facem aşa bine.”. Nu ştiu 
cine a fost, realmente nu ştiucine mi-a făcut observaţia aceasta. Am plecat. Vă rog tare 
mult, dumneavoastră, sau oricare dintre colegii de faţă...eu am stat 25 de minute la coada 
aceea. Am vorbit la telefon, am rezolvat nişte probleme, ca să nu stau degeaba. Dar e 
penibil. Să nu ne batem joc de oamenii aceştia, că au un sentiment aşa de...şi totuşi, o parte 
din bugetul oraşului, cum să spun...îl datorăm lor. Dispuneţi, că aveţi puterea aceasta, sau 
aveţi competenţa, nu puterea, aveţi competenţa să dispună ca la restul ghişeelor cineva, 
una, două să mai intre în funcţiune, să ajute pe doamnele acelea care erau realmente 
epuizate, se vedea după ele, şi să ajutăm şi să respectăm oamenii. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Domnul primar 
doreşte să răspundă?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu vă mulţumesc că aţi 
ridicat această problemă, este o problemă reală. Sunt cel puţin 3 probleme care împreună 
fac această problemă să fie una acută şi reală. Una dintre probleme este că nu avem 
suficienţi angajaţi, ştiţi că nu se pot face angajări. A doua problemă este faptul că, într-
adevăr la sfârşitul lunii februarie, având în vedere faptul că în această perioadă se dau 
reducerile de 10% la impozite, este un vârf de asalt asupra acestei instituţii. Într-adevăr, 
probabil că ar fi posibil şi o să încerc să mă ocup şi să găsesc soluţii. Problema este că 
celelalte ghişee se ocupă cu alte servicii, şi nu ar fi corect să-i punem pe oamenii care nu 
vor să plătească impozite, ci au de plătit altceva, ca să stea şi ei la coadă, pentru că evident, 
dacă în loc de 4 ghişee, la 6 s-ar lua impozite, atunci la toate 6 ar fi coadă. Ceea ce putem, 
eventual, să facem, o să vin cu asemenea propunere către doamna director de la Direcţia 
Finanţe Publice, să încercăm să reorganizăm ghişeele şi să predăm anumite competenţe de 
la un ghişeu la celălalt. Pentru că totuşi, nu ar fi corect faţă de cineva care trebuie să 
plătească un leu la Primărie, pentru altceva decât impozit, să stea şi persoana respectivă la 



 

 

coadă. Ştiu că nu este posibil ca să plătească impozitele pe net. Există aceste posibilităţi. 
Mi-aş dori să fie mai mulţi, şi în fiecare an să fie mai mulţi care plătesc impozitele. Sunt 
foarte multe posibilităţi: ghişeu.ro, se poate plăti cu orice card, şi aşa mai departe. Dar eu 
înţeleg, şi ştiu că sunt foarte mulţi care încă utilizează aceste calculatoare, şi aceste softuri 
şi nu este un lucru frumos din partea Primăriei că aceşti oameni trebuie să stea la coadă. Eu 
vă mulţumesc că aţi ridicat această problemă, o să am această discuţie cu doamna director 
de la Direcţia de Finanţe, să vedem ce soluţii găsesc. Vă spun, totuşi trebuie să luăm în 
considerare şi faptul că sunt unii care nu vor să plătească impozite, ci trebuie să plătească 
alte taxe care nu ţin de impozite, şi sunt alte zeci de taxe care sunt solicitate poate de alte 
instituţii decât de Primărie, numai că trebuie să plătească aiai, iar celelalte ghişee au aceste 
atribuţii, deci probabil ar trebui o reorganizare a ghişeelor, pe această perioadă. Vă 
mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Domnul consilier Joós 
Stefan-Leontin s-a prezentat la Diverse.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Eu am vrut 
doar ca soluţie, să amintesc ceea ce domnul primar a spus deja. Posibilitatea plăţii online. 
Poate nu numai a impozitelor, ci şi a altor taxe, care pot fi încasate de Primărie. Dar mă 
bucur că aveţi în vedere acest lucru. Poate că există o formulă să se reorganizeze, totuşi. A 
doua chestiune. Şi asta destul de măruntă şi punctuală. Am prevăzut în buget nişte sume 
pentru anumite reparaţii spre Şugaş Băi. Aş vrea să atrag atenţia, nu ştiu cine se ocupă 
punctual de treaba asta. Pe drumul spre Şugaş Băi, chiar la izvor, pe partea stângă, atunci 
când în decembrie anul trecut au îngheţat copacii, a căzut acolo un pom, peste parapet, pe 
marginea drumului, poate că după ce trece un pic îngheţul, cineva ar trebui să meargă şi să 
vadă care e situaţia. Mulţumesc.”  
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumim. Altcineva? 
Doamna consilier doamna Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Ca să încheiem într-o notă 
optimistă, ceea ce a spus domnul primar şi ce a completat domnul Joós, seamănă cu ceea 
ce a spus Ponta, când a spus că fiecare copil are tabletă. M-am uitat şi la oamenii care stau 
la rând, şi vă rog, dacă mergeţi acolo, uitaţi-vă puţin şi la oamenii aceia, cărora le este 
complet străină noţiunea de online. Haideţi să fim serioşi, totuşi, că trăim...am încetat să ne 
mai uităm în jos, ne uităm numai în sus. Chestia asta cu online-ul la oamenii aceia care 
stau şi care vin să nu plătească 10%, pe cuvântul meu, că nu e valabilă. Deci, dacă tot 
treceţi pe acolo, vă rog aruncaţi o privire şi la fizionomiile lor, să vedeţi că sunt oameni 
necăjiţi, că noţiunea de online le este total străină. Să nu plusăm chiar aşa. Uite, eu de 
exemplu, aş putea să plătesc online, numai că am văzut la televizor – e o chestiune 
subiectivă -  am văzut la televizor un amărât, acum un an, care a plătit online şi au ajuns 
banii aiurea, şi ăla a pus nişte procese, s.-a judecat, nu ştiu cum, aşa....nu domnule, mie să-
mi dea chitanţa. Eu sunt de modă mai veche. Să văd eu că-mi dă chitanţa, o pun la dosarul 
unde scrie adresa mea, şi ştiu că am plătit impozitul. Nu mă duc după aceea să mă judec, 
cu avocaţi, ca să-mi apăr dreptul meu. Aşa că, chestia asta cu online-ul ştiţi, e o chestie de 
fiţe, aşa, care nu funcţionează la nivelul unui segment serios al cetăţenilor din Sfântu 
Gheorghe, care plătesc impozitele. Repet, uitaţi-vă puţin la aceşti oameni cum arată din cap 
până în picioare. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Domnul primar 
doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, refuz această 
comparaţie, doamna Pârvan, căci eu nu am spus că toată lumea ar trebui să plătească 
online. Am spus că există această posibilitate. Nu spun, şi chiar am subliniat faptul că ştiu 



 

 

că sunt foarte mulţi care nu au acces la aceste calculatoare şi softuri, şi aşa mai departe. 
Dacă am luat cuvântul, vreau să-i rog pe membrii Comisiei Economice şi Juridice, ca după 
această şedinţă să ne convocăm într-o altă şedinţă. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Domnul consilier 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTAN (lb.r.): „Să ştiţi doamna Pârvan, că sistemul 
funcţionează chiar foarte bine. Eu mi-am luat „user-ul ” şi „password-ul” de ghişeu.ro. 
Conturile sunt setate foarte bine. Nu există posibilitatea ca banii să ajungă aiurea, în alte 
conturi.  Totul este comod. Se poate evita astfel o parte din acele aglomerări de care vorbiţi 
dumneavoastră. Cu siguranţă e o categorie semnificativă care refuză acest...Să ştiţi că, dacă 
până la vârsta medie, acea proporţie – nu ştiu – de 50%, 60% ar utiliza această posibilitate, 
şi ştim foarte bine, că suntem destul de bine informaţi, deci majoritatea gospodăriilor au 
calculator şi internet, aglomerările ar fi mult mai mici la ghişeele Direcţiei de Finanţe. 
Mulţumesc.” 
 Doamna preşedintă de şedinţă KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Nemai dorind nimeni să ia cuvântul, vă mulţumesc pentru prezenţă şi colaborare. Vă 
doresc tuturor o zi frumoasă în continuare.” 
 
 
 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 aprilie 2015. 
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