
 

 

 
 
 
 
Nr. 60.664/2016 

 
PROCES – VERBAL 

 
 Încheiat azi, 29 octombrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Czegő Zoltán, Incze Alexandru, Kondor Ágota, 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. 1.494/23.01.2015.  
 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 ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Salut cu respect pe 
toată lumea. Îi rog pe cei prezenţi, să pornească aparatele. Salut participanţii la şedinţă, şi 
totodată salut studenţii de la Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Administraţie 
Publică, cât şi pe domnul profesor Cziprián Kovács Lórond. Mereu ne bucurăm, când vin 
studenţi şi elevi să ne viziteze la şedinţe, să vadă cum funcţionează administraţia publică 
locală. La început, să votăm în legătură cu adoptarea Procesului – verbal al şedinţei din 27 
iulie.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (József 
Álmos – Zoltán). 
 „S-a adoptat în unanimitate. Acum, să votăm în legătură cu Procesul – verbal al 
şedinţei din 30 iulie.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (József 
Álmos – Zoltán). 
 „Mulţumesc. Trecem la Ordinea de zi. Cei care au propuneri, să le facă acum. Eu aş 
dori să propun din start un punct D1, care se referă la continuarea programului de burse 
pentru studenţi, şi aprobarea metodologiei pe anul în curs. Aş prezenta proiectul, când îi 
vine vremea. Acum, dau cuvântul domnului primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „O să fie puţin ciudat. Eu aş 
dori să propun un punct D4 şi un punct D5, pe Ordinea de zi. Punctul D4 se referă la 
încheierea unui contract de parteneriat cu Asociaţia Focus Rectus, iar punctul D5, se referă 
la extinderea locurilor de parcare cu plată, pe încă o stradă. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Domnul viceprimar 
Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Pentru ca toate să se lege, eu 
aş dori să propun punctele D2 şi D3, pe Ordinea de zi, plus, încă o propunere, şi anume, 
aşa cum au ajuns materialele la colegii consilieri, să schimbăm D2 cu D3. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Vă rog să votăm pe 



 

 

rând. Cine este de acord cu includerea punctului D1, pe Ordinea de zi. Punctul D1 – 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014, privind instituirea programului 
de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu domiciliul în Sfântu 
Gheorghe.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Mulţumesc. Punctul D2, cine este de acord cu 
includerea pe Ordinea de zi? Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. 
273/2015, privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu 
Urban – Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV SA. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Punctul D3. Citesc – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Urban – Locato S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI 
REKREATÍV S.A. Cine este de acord cu includerea acestui punct, pe Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. D4. Voi citi titlul în limba română. „Proiect de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe 
şi Asociaţia Focus Rectus, în vederea finanţării şi organizării Ediţiei I a Săptămânii 
Design-ului.” Cine este de acord cu includerea pe Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Şi acum, punctul D5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 129/2005, privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Înainte de a trece la Ordinea de zi, îi rog pe cei care doresc să 
ia cuvântul la Diverse, să menţioneze acest lucru, acum.” 
 Domnul profesor CZIPRIÁN-KOVÁCS LÓRÁND (lb.m.): „Ca şi cetăţean al 
oraşului Sfântu Gheorghe, dar şi în calitate de consilier judeţean, aş dori să vă adresez 
câteva cuvinte, dacă este posibil.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Acest lucru e 
posibil la Diverse, şi vă notăm pe Dumneavoastră, ca fiind primul la luarea cuvântului, 
dacă este în regulă, aşa.” 
 Domnul profesor CZIPRIÁN-KOVÁCS LÓRÁND (lb.m.): „Vă mulţumesc foarte 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „În plus, s-a mai 
prezentat domnişoara consilier Bote Corina. Mai este cineva? Dacă nu, vă rog să votăm în 
legătură cu întreaga Ordine de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 1. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád-András.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 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 
resperct şi eu, la rândul meu, doamnele şi domnii consilieri, responsabilii satelor Chilieni şi 
Coşeni, reprezentanţii presei, şi evident, studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, extensia 
universitară Sfântu Gheorghe, cât şi pe domnu profesor. Mulţumim, că sunteţi interesaţi de 
activitatea municipalităţii, căci avem încredere în faptul că, toate cunoştinţele acumulate pe 
băncile facultăţii le veţi fructifica în administraţia publică locală. Primul punct de pe 



 

 

Ordinea de zi se referă la modificarea bugetului. Acum, nu se referă la majorări, ci la 
regrupări. Deci, bugetul anului este în continuare în valoare de 705.531.030 lei. Ideea de 
bază a regrupărilor este aceea că, trebuie să asigurăm 30% din suma de 1.500.000 lei, care 
reprezintă capitalul social al SC SEPSI REKREATÍV S.A., deci 449.100 lei. Totodată, 
avem şi modificarea planurilor de reabilitare a Liceelor ”Mikó” și ”Mikes Kelemen”, în 
cazul Liceului Teoretic ”Székely Mikó” vorbim despre acoperiş, iar la Liceul Teoretic 
”Mikes Kelemen”, de o reabilitare completă. Aici aş dori să subliniez faptul că, în 
următorul ciclu de finanţări ale UE nu vom putea atrage fonduri pentru reabilitatea liceelor 
teoretice, ci doar pentru creşe, grădiniţe, şi şcoli profesionale. Acesta este motivul pentru 
care dorim să realizăm toate lucrările de reabilitare ale Liceelor ”Mihai Viteazul”, ”Mikes 
Kelemen” şi ”Székely Mikó”, din bugetul propriu, şi evident avem încredere că vom obţine 
şi cofinanţări din surse guvernamentale. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cuvântul 
doamna consilier Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Avem o problemă, o 
neînţelegere. Am studiat materialul, şi apare acolo o sumă, alte şcoli, e o rectificare 
negativă, minus 150.000 lei. Am fost sunată de la Inspectoratul Şcolar, şi întrebată, pentru 
că am înţeles, eu n-am văzut, dar aşa mi s-a spus, că în ziarul local de miercurea trecută ar 
fi apărut ceva, un proiect de-al ei, pentru Mihai Viteazul, care nu se mai regăseşte aici. 
Deci, vă rog să ne spuneţi, este, sau nu este sala de festivităţi de la Mihai Viteazul, sau e 
numai aşa, un joc dublu, ca de obicei. Vă mulţumesc.”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deci, cu siguranţă doamna 
consilier îşi aminteşte de faptul că, la o şedinţă anterioară am adoptat câte 150.000 lei 
pentru realizarea documentaţiilor pentru lucrările de la Liceul ”Mihai Viteazul„ şi ”Székely 
Mikó”. Aş dori să anunţ şi faptul că, procedurile de achiziţii publice au avut deja loc. Avem 
câştigătorii, iar miercuri mă voi întâlni cu proiectantul de la ”Mihai Viteazul”. Licitaţia a 
fost câştigată de o firmă din Bucureşti. Vom merge împreună la şcoală, şi vom stabili 
împreună ce trebuie făcut. Deci, acea sumă apare deja în buget. Ceea ce apare acum, sunt 
sume necesare pentru demararea lucrărilor de reabilitare la acoperişul Liceului ”Mikó”, 
deci efectiv pentru lucrări, iar aceste lucrări sunt total diferite de lucrările majore, căci apa 
se infiltrează, şi inundă clădirea, şi am dori să terminăm, pe cât posibil, aceste lucrări, în 
acest an.în cazul Liceului ”Mikes Kelemen”, avem deja proiecte finalizate, şi am dori să 
începem efectiv lucrările, deci executarea proiectelor deja existente. De aceea includem 
acum, în buget. Deci, la ”Mihai Viteazul” încep lucrările, la fel ca şi la ”Mikó”, fiind vorba 
de proiectele mari de reabilitare, ale clădirilor monument.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Doamna consilier local, am şi 
eu o rugăminte. Haideţi să nu mai folosim acest limbaj şi aceste termene, de joc dublu, şi 
aşa mai departe. Eu cred că am fost foarte clar, şi foarte elocvent, în momentul în care am 
prezentat bugetul, şi am spus foarte clar, şi a apărut şi în presă, şi în presa de limbă română, 
şi în presa de limbă maghiară. Avem intenţia de a reabilita cele trei licee teoretice din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Şi ”Mikes Kelemen”, şi ”Székely Mikó” şi ”Mihai Viteazul”. 
Pentru ”Mikes Kelemen” am avut un proiect depus la POR, deci avem un proiect care 
există. A fost pe lista de aşteptare, deci a fost acceptat de POR, nu a mai prins finanţare. 
Deci, acolo suntem într-o situaţie mai avansată. În cazul Liceului ”Székely Mikó” şi în 
cazul ”Mihai Viteazul”, nu suntem în situaţii la fel de avansate. Deci, haideţi să...pentru că 
dacă tot aveţi aceste suspiciuni, vă spun sincer mesajul să nu iau în serios anumite lucruri. 
Deci, de ce aveţi aceste suspiciuni, şi de ce acest limbaj? Nu vă supăraţi. Deci, am spus 
foarte clar: mergem împreună cu aceste reabilitări. Pe tot ceea ce înseamnă clădiri care pot 



 

 

fi reabilitate termic, care nu sunt clădiri monument istoric. Am făcut deja toate 
documentaţiile şi la Mihai Viteazul, şi la alte licee. Deci, vă rog frumos să nu folosim acest 
termen, pentru că eu mă chinui să fac rost de bani, la fel şi pentru ”Mihai Viteazul”, şi 
pentru ”Székely Mikó”. Deci, haideţi să nu împărţim lucrurile aşa, pentru că eu nu văd 
nicio instituţie, nici o piaţă, nimic, din punct de vedere etnic. Şi rugămintea mea este să nu 
le vedeţi nici dumneavoastră, aşa. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna viceprimar Sztakics Éva – Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am uitat să spun ceea ce 
este cel mai important. Pe parcursul licitaţiei, ambele documentaţii au fost licitate la exact 
jumătate de preţ, deci câştigătorii licitaţiilor fac lucrările de reabilitare, la Mikó, pentru 
70.000 lei plus TVA, iar la ”Mihai Viteazul”, cu 71.000 lei plus TVA. Deci, de aici provine 
suma de 150.000 lei, căci noi am alocat câte 150.000 lei pentru fiecare şcoală. Deci, plusul 
de aici provine, pe care acum, îl regrupăm.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cuvântul 
doamna consilier Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Înţeleg că avem asistenţă la oră, şi 
că trebuie să ieşim în evidenţă, deci dumneavoastră nu o să-mi puteţi nicidecum modifica 
modul meu de exprimare, pentru că acesta este format în urma unui stagiu de vreo, 
aproximativ 40 de ani, şi trebuie să munciţi foarte mult ca să-mi demolaţi stilul. Cred că e 
bine să renunţaţi. Dar alta era problema. Eu tot n-am înţeles ce este cu rectificarea aceea 
negativă de minus 150.000, dacă dumneavoastră sau restul colegilor au înţeles, mie îmi 
pare rău, eu n-am înţeles nici de data aceasta. Mie spuneţi-mi pe româneşte, să pricep, dacă 
la ”Mihai Viteazul” vor începe sau nu lucrările, şi când vor începe, pentru că mie mi se 
pare că ceva nu bate aici. Deci, acolo nu scrie ”Mihai Viteazul”, zice alte şcoli, minus 
150.000 lei. Nu sunt tâmpit, am o vârstă la care ştiu să interpretez lucrurile, sunt şi filolog 
de meserie, şi faptul că mă exprim aşa, deci v-am spus, cică suntem în democraţieşi avem 
dreptul să ne exprimăm aşa cum credem. Deci, vă rog frumos, fiecare să se exprime aşa 
cum crede el de cuvinţă. Eu vă spun încă o dată altceva. Eu nu am înţeles ce e cu acea 
rectificare. Spuneţi, şi să se treacă şi în Procesul – verbal, că vor începe, şi când vor începe 
lucrările de reabilitare la sala de festivităţi, şi în ce stadiu sunt, că lumea nu pricepe despre 
ce este vorba. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu nu voi renunţa să încerc să 
vă conving de faptul că nu au etnie nici clădirile, nici pieţele, nici străzile, nici trotuarele, şi 
aşa mai departe. Este dreptul dumneavoastră, doamna Pârvan. Deci, încerc să spun şi ceea 
ce a spus doamna viceprimar. La o şedinţă anterioară s-au aprobat două sume, de câte 
150.000 lei pentru a face documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie la Liceul 
”Mihai Viteazul” şi la Liceul ”Székely Mikó”. În urma licitaţiilor, cele două contracte au 
fost semnate la aproximativ 75.000 lei fiecare. Asta înseamnă că, în loc de 300.000 lei în 
total, sumă care a fost alocată în buget pentru aceste două documentaţii, se vor cheltui doar 
150.000 lei. Deci, au rămas 150.000 lei, sumă care apare în buget, dar nu este contractată, 
şi care poate fi folosită în alte scopuri. Am fost destul de explicit?” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Apăsasem puţin mai 
devreme, vroiam şi eu să explic situaţia aceasta. Încă o precizare, trebuie făcută. Doamna 
Pârvan nefiind în Consiliul de Administraţie de la ”Mihai Viteazul”, nu ştie că aceşti bani 
nu erau pentru sala de festivităţi. Aceea au fost 120.000 lei, alocaţi undeva acum 2 luni, 



 

 

dacă nu mă înşel, lucrările pentru acel obiectiv au început deja, iar acesta este un alt plan. 
Într-adevăr, doamna Sztakics cumva a făcut o mică eroare, pentru că n-a răspuns direct la 
întrebare, dar când a revenit, am înţeles cu toţii. Până atunci, nici eu nu înţelesesem, nici 
unul dintre noi, nu era clar de unde erau aceşti bani. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. Alte 
intervenţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
285/2015. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 2 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire 
a Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe începând cu 1 
noiembrie 2015. Prezintă: Antal Árpád-András primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Se ştie 
foarte bine, că sunt în curs lucrările de construcţie a parcului fotovoltaic, în Sfântu 
Gheorghe. Lucrările vor fi finalizate până la mijlocul lunii decembrie. Drept urmare a 
acestei investiţii, vor fi create 12 locuri de muncă. Aceste 12 posturi vor fi create în cadrul 
Serviciului de gospodărire a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu 
Gheorghe. Aceste posturi se înfiinţează începând cu data de 1 noiembrie 2015. mulţumesc 
frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări? Dacă nu sunt, doresc să spun că acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil 
din partea comisiilor de specialitate 1 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
286/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 3 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” 
din Municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 octombrie 2015. Prezintă: Antal Árpád-
András primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
cererea dicecţiunii Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, am dori să 
efectuăm o modificare, începând cu 1 octombrie, în ceea ce priveşte transformarea unui 
post de referent salarizare I (M), în inspector de specialitate, grad I (S). Mulţumesc 
frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări, observaţii? Dacă nu sunt, să votăm. Acest proiect de hotărâre a primit aviz 
favorabil din partea comisiilor de specialitate 1, 4 şi 5. Vă rog să votăm.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „La data de 29 octombrie este 
destul de ciudat, să aprobăm pentru 1 octombrie. Deci, este vorba despre 1 noiembrie, dar 
apare greşit în text. Deci, începând cu 1 noiembrie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. Vă rog 
să votăm despre modificarea datei, din 1 octombrie în 1 noiembrie. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
287/2015. 



 

 

 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 4 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind majorarea cotizaţiei 
Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Asociaţia Vadon” pe anul 2015. Prezintă: 
Antal Árpád-András primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Am dori să majorăm 
cotizaţia Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Asociaţia Vadon” pe anul 2015 la 
suma de 68.000 lei. Din această sumă, contribuţia municipalităţii este de 50.320 lei. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. Are 
cineva întrebări? Doreşte cineva să intervină? Dacă nu, vă spun că acest proiect a fost 
avizat favorabil în comisia nr. 1, iar în comisia nr. 5, cu 2 abţineri, a fost, de asemenea, 
avizat favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, şi 2 abţineri (Bote Corina, Joós Stefan-Leontin), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 288/2015. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul 5 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád-András.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea în 
folosinţă gratuită în favoarea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii ”SFÂNTU 
GHEORGHE” a drumurilor de agricole de exploatare situate în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: Antal Árpád-András primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii ”SFÂNTU GHEORGHE” doreşte să aplice 
cu un proiect, la Uniunea Europeană. Pentru acest lucru, trebuie să predăm drumurile 
agricole de exploatare, în folosinţă gratuită, acestei organizaţii. Deci, dreptul de folosinţă a 
acestor drumuri. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Intervenţii? Întrebări? Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat favorabil, proiectul. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
289/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate de voturi. Urmează punctul 6. Prezintă 
domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
  PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii 
unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 13.541/18.03.2013 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Covasna. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Nu cu 
mult timp în urmă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna a câştigat 
un proiect, acest lucru făcând posibilă dezvoltarea setului de instrumente. Pentru acest 
lucru, au nevoie de un spaţiu adecvat. Ei au deja un Centru de Formare Profesională, iar 
acum am dori să lărgim acet centru, motiv pentru care extindem contractul existent, pe care 
l-am încheiat în 2013, şi le mai acordăm o sală, pentru aceste activităţi. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Întrebări, 
observaţii? Comisia nr. 1 a acordat 4 voturi pozitive. Domnul consilier Kelemen Szilárd nu 
a votat, nu a participat la votare. Comisia nr. 5 a acordat, de asemenea, aviz favorabil. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, lipsind de la vot Kelemen Szilárd-Péter,  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 290/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Urmează punctul 7. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea din 



 

 

domeniul privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a 30 de bucăţi 
distribuitoare automate de bilete de parcare. Prezintă: Antal Árpád-András primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
achiziţionat 30 de bucăţi de distribuitoare automate de bilete de parcare. Deoarece nu 
dorim nici să le dăm în chirie, nici să le vindem, trebuie să le transmitem  din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Întrebări, observaţii? Comisia nr. 1 şi comisia nr. 5 au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
291/2015. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a 
Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1.  Prezintă: Antal Árpád-András 
primar  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă 
este posibil, aş dori să prezint punctele 8 şi 9 împreună, acestea se referă la vânzarea 
terenurilor de pe strada Podului nr. 1, respectiv Podului nr. 3. Mai mulţi cetăţeni ai oraşului 
au semnalat că ar dori să achiziţioneze aceste terenuri. Acestea se află în proprietatea 
privată a municipiului Sfântu Gheorghe, deci se pot valorifica. În cazul străzii podului nr. 
1, vorbim de un teren cu suprafaţa de 225 mp, preţul de pornire a licitaţiei este de 364.430 
lei. În cazul străzii Podului nr. 3, vorbim de o suprafaţă de 352 mp, iar preţul de pornire 
este de 57.020 lei.  Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Întrebări, observaţii? Comisiile 1 şi 2 au acordat aviz favorabil. Comisia juridică a făcut 
următoarea propunere: „Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 36.430 lei, fără TVA.” 
Acest lucru s-a corectat deja, pe parcurs, astfel că şi această comisie a acordat vot 
favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
292/2015. 
 „Mulţumesc frumos. Punctul 9 a fost deja prezentat. ” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a 
Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 3. Prezintă: Antal Árpád-András 
primar  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Observaţii? 
Comisiile de specialitate 1, 2 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
293/2015. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 10 de pe Ordinea de zi. Prezintă 
domnul primar.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate pe str. Ţigaretei nr. 75. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Locuinţele de pe strada Ţigaretei le-am dat în administrarea instituţiilor de cultură, de 
învăţământ, Poliţiei Locale şi spitalului judeţean. Aceste contracte au fost încheiate, o 
parte, în 2012, 2013 şi 2014. Cele încheiate în 2012, am dori să le prelungim cu încă 3 ani, 



 

 

de la 22 noiembrie 2015. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Guruianu Mădălin.”  
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Doar o simplă observaţie. Nu le-am văzut niciodată aşa, puse la un loc, ştiu că au trecut pe 
parcurs, ele erau funcţionale. E totuşi, puţin, o diferenţă destul de mare. Acum văd şi eu, că 
practic 7 locuinţe pentru ”Tamási Áron”, 4 pentru Ansamblul ”Háromszék”, şi una singură 
pentru ”Andrei Mureşanu”. Vin cu propunerea asta, tocmai pentru că am aflat că mai există 
noi angajaţi la teatru, care ar dori şi ei...Nu ştiu dacă aici, dar bănuiesc că aici sunt toate 
acordate. Dar cumva, nu e chiar un bun raport, cred eu, şi poate reuşim să le facem şi lor 
rost de cele 2 locuinţe cerute. Mulţumesc.”  
Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Are 
cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, aceste locuinţe au fost 
date pe baza solicitărilor venite de la instituţii. Dacă Teatrul ”Andrei Mureşanu” are o 
locuinţă, înseamnă că a solicitat o locuinţă, nu pentru că a solicitat mai multe, şi noi nu am 
vrut să dăm, ci la momentul respectiv astea au fost solicitate. Acum toate locuinţele fiind 
ocupate, şi neavând alte locuinţe cu statut de locuinţă de serviciu, nu avem posibilitatea să 
rezolvăm acum, această problemă. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil, proiectul. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
294/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona „Őrkő”. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În ciclul 
bugetar 2014 – 2020 al Uniunii Europene, vom avea posibilitatea de a elabora şi preda 
proiecte care încearcă să găsească rezolvări la probleme de genul locuinţe pentru cei care 
trăiesc în sărăcie, probleme sociale, de sănătate, de învăţământ şi crearea de locuri de 
muncă. Pentru a putea preda proiectul, este important să reglementăm situaţia juridică a 
unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona „Őrkő”. Acest proiect de 
hotărâre este primul pas, şi vor urma alţi paşi, căci prin acest proiect nu se reglementează 
situaţia juridică a acestor terenuri. Acesta este doar primul pas, şi vor urma mai mulţi, în 
lunile următoare. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări, observaţii? Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să 
votăm despre acesta.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
295/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
licitaţie publică deschisă a unui spaţiu cu destinaţia de anexă la cabinetul medical situat în 
imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Pentru 
ca şi studenţii să vadă câtă birocraţie se află în spatele unor cazuri, aici vorbim despre 
concesionarea unui teren cu suprafaţa de 7 mp. Încasările municipalităţii de pe urma 
acestei concesionări nu vor acoperi niciodată cantitatea de muncă care este necesară 
elaborării documentaţiei, aşa este în administraţia publică, deci trebuie văzută şi această 



 

 

latură. Ideea este că, vorbim despre concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui 
spaţiu de 7 mp. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări, observaţii? Comisiile 1, 3 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să 
votăm despre acesta.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
296/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind prelungirea unor 
contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe 
terenurile alăturate. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre un teren cu suprafaţă de 4,7 mp, şi unul de 12 mp. Prelungim contractele de 
concesiune, iar valoarea rămâne de 5 euro /mp/an. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc. Văd, că 
nu sunt întrebări. Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
297/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” – DJ 103B 
Chilieni, municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Odată 
cu lucrările de reabilitare a Drumului Naţional 12, atât în Chilieni, cât şi în Coşeni au 
demarat anumite lucrări de investiţii, şi mai multe persoane fizice şi juridice ar dori să 
realizeze anumite investiţii. În acest caz, solicitarea a sosit din partea unor persoane fizice, 
pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 
Chilieni” – DJ 103B Chilieni. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „ Comisiile 2 şi 5 au 
avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
298/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 4/06.10.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal „Prelungirea str. Nicolae Iorga”, Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Municipalitatea are intenţia de a prelungi strada Nicolae Iorga până la strada Bánki 
Donáth. Nu am reuşit, deocamdată, să avansăm, din cauza unor probleme, şi nu doar 
municipalitatea este proprietar în această zonă. Unul dintre proprietari, vorbim de o 
persoană fizică care are mai multe terenuri aici, a solicitat această hotărâre, căci ar dori să 
aprobe un Plan Urbanistic Zonal, căci doreşte să realizeze investiţii pe terenul propriu. 
Pentru acest lucru, este necesară aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 
întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Guruianu Mădălin.”  
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Am două întrebări. În 
principiu, în Planul Urbanistic General acest drum a existat, sau există deja, în ceea ce noi 



 

 

ne propunem, ca şi plan, dacă există în momentul de faţă, în PUG, sau nu? Asta e prima 
întrebare. Şi a doua, este: în principiu, din ce înţeleg eu, jumătate din teren îl avem noi, 
adică Primăria, scuzaţi-mă, şi jumătate este proprietate privată. Mai exact cum, sau ce se 
doreşte construcţia, că eu am văzut că sunt amândouă locurile trecute, adică e un bloc al 
domnului, şi un bloc al nostru, sau e un bloc comun, sau dânsul o să cumpere de la noi, 
pentru că efectiv, n-am înţeles exact. Şi ultima problemă este: îmi aduc aminte că, acum 5,6 
ani, când am discutat prima dată subiectul, s-a spus că nu se poate lua un aviz pentru aşa 
ceva, până nu există terenurile acestea alocate în altă parte, poate terenurile de tenis, peste 
care ar trece un eventual drum. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „ Da. În ceea ce priveşte prima 
întrebare, în Planul Urbanistic General al Municipiului Sfântu Gheorghe există prevăzută 
această prelungire a străzii Nicolae Iorga. În ceea ce priveşte PUZ-ul, preactic nu face 
altceva, decât reglementează regimul de înălţime ce se poate construi, procentul de 
construcţie pe un anumit teren şi aşa mai departe. Deci, ce se va întâmpla mai încolo, se va 
rezolva prin autorizaţiile de construcţie, care se vor elabora şi elibera după certificatele de 
urbanism. Însă, pentru a putea vorbi despre orice construcţie, prima dată trebuie aprobat un 
PUZ, iar pentru un PUZ avem nevoie de acest aviz de oportunitate. Deci, practic, avizul 
prealabil de oportunitate, deci acesta este primul pas. Dacă se aprobă avizul prealabil de 
oportunitate, se poate elabora un PUZ, în acel PUZ va fi reglementat regimul de înălţime şi 
aşa mai departe, după care se pot solicita certificatul de urbanism şi autorizaţiile de 
construcţie. A treia: problema terenului, practic, este problema drumului, nu a celorlalte 
terenuri care sunt în zonă. Deci, până nu se rezolvă problema acelor terenuri, până atunci 
nu vom putea face investiţia de drum. Asta este logica. De aici vine şi problema. Dacă se 
putea rezolva problema în anii precedenţi, acum drumul acela ar fi fost construit.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cuvântul domnul consilier Joós Stefan – Leontin.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Nu ştiu dacă 
am înţeles foarte bine ce se va întâmpla, totuşi, cu Baza Sportivă, gestionată astăzi de 
Direcţia Judeţeană de Tineret.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „ Deci, astăzi, Baza Sportivă 
este în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Dorinţa noastră este ca, printr-
un schimb de terenuri, noi să construim o altă bază pentru Direcţia de Tineret şi Sport, iar 
această bază să fie practic, relocată, dacă se poate spune aşa. Deci, evident, că noi nu 
putem face nicio investiţie pe terenul care nu aparţine de municipalitate. Au început 
anumite discuţii, în acest sens. În cazul în care se va putea rezolva această schimbare, 
atunci se va putea realiza şi această investiţie.” 
 Domnul consilier JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „ Este planificat a se face 
anterior, nu? Anterior mutării terenului de acolo.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „ Pentru ca noi să putem face o 
investiţie, trebuie prima dată să avem acordul de principiu am ministerului, pentru că noi 
nu vrem să facem o bază sportivă, iar după aceea să nu fie de acord ministerul, să schimbe. 
Deci primul pas, acest lucru am solicitat de la ei, să ne dea acordul de principiu, şi 
procedurile exacte, care urmează a fi realizate pentru a se putea efectua acest schimb. În 
momentul în care avem acordul de principiu al ministerului, şi procedurile exacte, ca în 
cazul în care se schimbă ministrul, că se schimbă destul de des pe la Bucureşti, ştim acest 
lucru, să nu schimbe şi regulile jocului, pentru că noi va trebui să cheltuim banii oraşului 



 

 

ca să facem o investiţie, iar în acest moment nu cred că avem nevoie să facem o asemenea 
investiţie, în condiţiile în care avem deja una, ştiţi foarte bine, Arena Sportivă. În spatele 
Arenei vor fi patru terenuri de tenis şi aşa mai departe. Deci, noi, în acest moment, facem 
această investiţie doar dacă avem acordul ministerului.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „ Mulţumim frumos. 
Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, Comisiile 2 şi 5 au avizat favorabil acest Proiect de 
Hotărâre, cu câte o abţinere. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Joós Ştefan – Leontin, Pârvan 
Rodica), şi 1 abţinere (Bote Corina),  HOTĂRÂREA NUMĂRUL 299/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza 
Municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sunt 
anumite vehicule care se pot rezolva la nivel local, şi nu prin sistemul de la Bucureşti. 
Căruţe, şi aşa mai departe. Legea s-a modificat, şi trebuie extinsă şi pentru alte categorii, 
cum ar fi tractoarele, de exemplu. Credem că acest lucru va însemna şi faptul că, vor plăti 
impozit mai puţin, decât până acum. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări? Ceva de adăugat? Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
300/2015. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În ultimul 
timp, s-au deschis în oraşul nostru mai multe centre de recreere şi de timp liber. 
Regulamentul de funcţionare al acestora nu a fost încă inclus în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei de Sport şi Agrement Sfântu Gheorghe. Prin această 
hotărâre, se va rezolva acest lucru. Vă rog să sprijiniţi proiectul de hotărâre. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări? Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil, acestui proiect de hotărâre. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
301/2015. 
 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XVIII 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: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
locuinţele din blocurile ANL, mai multe familii, mai exact 9 familii ajung la limita de 
vârstă de 35 de ani, sau la vechimea de 5 ani. Conform legii, trebuie majorată chiria, în 
cazul acestora. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc.  
Comisiile 1, 2 şi 5 au acordat aviz favorabil, acestui proiect de hotărâre. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
302/2015. 



 

 

 „Mulţumesc.” 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru rectifcarea H.C.L 
nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În urmă 
cu câteva săptămâni am adoptat H.C.L nr. 241/2015. S-a strecurat o greşeală în text, nu a 
observat-o nimeni. Am spus că nu există pieţe etnice, străzi etnice, instituţii etnice, dar în 
acest text, se pare că este prezent, în viaţa noastră de zi cu zi, acest cuvânt, etnic, căci în loc 
de cuvântul „Tehnic”, apare cuvântul”Etnic”. Deci, în text apare în felul următor „Cu 
atribuţii în domeniul învăţământului profesional şi etnic”, în loc de „profesional şi tehnic”. 
Aşa că, acum vom corecta această greşeală. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină la acest punct? Deoarece nu este nimeni, dau citire avizelor Comisiilor. Comisiile 
4 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm.” 
 Se votează, cu 17 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
303/2015. 
 „Mulţumesc.” 
  PUNCTUL XX 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 ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „În luna noiembrie, 
aici apare scris greşit. Deci, în loc de octombrie, trebuie corectat în noiembrie. În luna 
noiembrie, preşedinte de şedinţă va fi domnul consilier Bálint József, iar în lipsa 
dumnealui, doamna consilier Bote Corina. Vă rog să votăm despre modificare, să se 
modifice în luna noiembrie.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Acum, despre întregul proiect de la punctul 20.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
304/2015. 
 „Acum, trecem la Diverse. Punctul D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru  modificarea HCL 
nr. 78/2014, privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii 
terminali, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe. Prezintă: Zsigmond József, consilier. 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Aşa cum bine se 
ştie, acum 2 ani a fost instituită această bursă pentru studenţi, pentru a veni în sprijinul 
acelor studenţi, masteranzi sau doctoranzi care-şi scriu lucrările îm legătură cu oraşul 
Sfântu Gheorghe. Studenţii beneficiază de această bursă timp de 4 luni, la nivel de licenţă 
400 lei, per lună, pentru masteranzi 500 lei/lună, iar cei care-şi dau doctoratul, 1000 lei 
/lună. Acest program continuă. Noua metodologie a fost adoptată, prin care se specifică 
termenul limită de depunere a proiectelor şi dosarelor. Perioada de timp este cuprinsă între 
23 noiembrie până la data de 22 ianuarie 2016. În data de 25 ianuarie va fi expusă lista 
nominală a participanţilor. Evaluarea se face până la data de 1 februarie. În perioada 2 – 4 
februarie va avea loc perioada de contestaţii, iar în perioada de 5 -8 februarie va a vea loc 
evaluarea contestaţiilor. În data de 9 februarie va fi anunţat rezultatul final. Câştigătorii vor 
primi burse în lunile martie, aprilie, mai şi iunie. Sperăm că vor participa mai mulţi, decât 
în anii precedenţi. Un alt lucru important ce s-a stabilit în această nouă metodologie, este 
că baremul de până acum, de 40 de puncte, a fost scăzut la 36 de puncte. Prin această 
măsură, studenţii vor putea aplica mai uşor. Dacă aveţi întrebări, ceva de adăugat? Dacă 



 

 

nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
305/2015. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate de voturi. Am uitat să spun că, 
acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate 1, 4 şi 5.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. 273/2015, privind aprobarea participării Municipiului Sfântu 
Gheorghe, în asociere cu Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI 
REKREATÍV SA. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
să numim Consiliul de Administraţie şi Comisia de Cenzori a societăţii pe care o înfiinţăm 
în colaborare cu Urban Locato S.R.L. A avut loc deja, conform legii, o evaluare anterioară, 
a fost anunţat, şi cine dorea, se putea prezenta pentru aceste funcţii. O comisie constituită 
în acest scop a evaluat dosarele predate, şi a ales persoanele. Acum, noi trebuie să 
aprobăm. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Ceva de adăugat? 
Întrebări? Vom vota pe rând, prin vot secret, membrii Consiliului de Administraţie şi 
cenzorii. Vă rog să votăm. Domnul Godra Árpád.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Mă scuzaţi, domnul Guruianu, poftiţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Scuze, probabil am 
lipsit de la o şedinţă, când s-a discutat despre aceste nume. Dar întrebarea mea era dacă 
putem şi noi propune pe cineva, sau nu, sau în ce fel, pentru că am văzut că nu e niciun 
reprezentant dintre cei patru reprezentanţi ai românilor, să spunem.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Tischler Ferenc.”  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Am spus mai devreme, că o 
comisie a dat anunţ în presă, şi în baza acelui anunţ s-au prezentat mai multe persoane, iar  
comisia a ales aceste persoane. Noi acum doar acceptăm, sau nu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Am înţeles. Eu mă 
refeream la colegii noştri consilieri. Am văzut că sunt nişte consilieri acolo, şi într-un 
comitet, şi în celălalt.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Nu figurează în 
material niciun consilier.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.r.): „Nu avem cum să introducem 
consilieri, fiindcă este incompatibil cu această funcţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Să continuăm. 
Szász Lóránd.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Tóth Birtan – Csaba.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Bodor Lóránd.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate. Székely Róbert.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Primul membru în Comisia de cenzori. Tankó Paraschiva.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Urbanovics Ibolya.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Dascăl Márta.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 



 

 

 „A patra persoană Attl Simona, în calitate de cenzor supleant.” 
  Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Acum, să votăm în legătură cu întregul proiect de hotărâre de la 
punctul D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
306/2015. 
 „Din nou am uitat să spun, D2 a primit aviz favorabil din partea Comisiilor de 
Specialitate 1 şi 5.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Urban – Locato S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe, la 
constituirea SEPSI REKREATÍV SA. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Practic, 
aici aprobăm ca Urban Locato SRL să se asocieze cu noi, la constituirea acestei societăţi 
care este în proporţie de 100% a noastră, şi să constituim societatea pe acţiuni cu acei 
membri ai Consiliului de Administraţie şi cu acei cenzori. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. Tot 
prin vot secret. Avem 5 membrii în Consiliul de Administraţie şi 3 cenzori, plus un membru 
supleant. Primul, Godra Árpád.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Székely Róbert.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Tóth Birtan – Csaba.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Szász Lóránd. ” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate. Bodor Lóránd.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A fost votată şi a cincea persoană. Acum, primul membru în Comisia de cenzori. 
Tankó Paraschiva.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A doua persoană, Urbanovics Ibolya.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Dascăl Márta.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A patra persoană Attl Simona, în calitate de cenzor supleant.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a votat. Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil proiectul D3. Acum, vă rog să 
votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
307/2015. 
 „Mulţumesc. Urmează punctul D4. Prezintă domnul primar.” 
  PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Focus 
Rectus, în vederea finanţării şi organizării Ediţiei I a Săptămânii Design-ului. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Săptămâna viitoare începe Săptămâna Design-ului, şi este o iniţiativă extrem de 
interesantă, parte a programului Sfântu Gheorghe - Capitală Europeană a Culturii. În cadrul 
acestui proiect sunt parteneri ca şi Design Terminal din Budapesta, sau Mercedes Benz. 
Asociaţia Focus Rectus este cea care se ocupă de problemele financiare ale acestui proiect, 



 

 

motiv pentru care dorim să ne asociem, şi să oferim o cofinanţare de 20.000 lei, pentru 
succesul proiectului. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Întrebări, observaţii? Comisia nr. 1 a avizat favorabil, la fel şi comisia nr. 5, cu 1 abţinere. 
Vă rog să votăm despre punctul D4.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, şi 3 abţineri (Bote Corina, Joós Stefan-Leontin, 
Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 308/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Trecem la D5. Prezintă domnul primar.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 129/2005, privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
încheiat lucrările de reabilitare a străzii Gábor Áron. Am amenajat foarte multe locuri de 
parcare, şi acestea vor fi parcări cu plată. Despre asta este vorba în acest proiect de 
hotărâre. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumesc. 
Doreşte cineva să intervină? Observaţii? Văd că nu este nimeni. Comisiile 1 şi 5 au avizat 
favorabil şi acest proiect de hotărâre. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
309/2015. 
 „Mulţumim frumos. S-a adoptat în unanimitate de voturi. Am ajuns la Diverse. Dau 
cuvântul domnului profesor Cziprián-Kovács Lórond. Îl rog să ia cuvântul la masă, şi să 
vorbească în microfon.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul profesor CZIPRIÁN-KOVÁCS LÓRÁND (lb.m.): „Salut pe toată lumea. 
Dragi consilieri, aş dori să mă adresez Dumneavoastră, în legătură cu 4 probleme, în 3 
calităţi diferite: la un punct, în calitate de consilier judeţean, în două probleme în calitate 
de cetăţean, şi la ultimul punct, aş dori să vă adresez o rugăminte profesională. Ca şi 
consilier judeţean, trebuie să vă spun că şedinţele Consiliului Local sunt mult mai 
furtunoase decât cele de la Consiliul Judeţean. Nu ştiu dacă trebuie să vă felicit, sau nu, 
pentru asta. A fost doar o constatare. A doua problemă, ca şi cetăţean, aş dori să aduc în 
atenţia dumneavoastră faptul că nu cu mult zimp în urmă am avut nevoie de serviciile 
uneia dintre instituţiile subordonate Primăriei, mai exact de serviciile Direcţiei Finanţe 
Publice Municipale, deci acolo, unde ni se iau banii. Am ajuns la concluzia că este prost 
organizată. Deci, pe de o parte este lipsită de transparenţă, şi trebuie să petreci foarte mult 
timp, acolo. Deci, pe banii mei, pe timpul meu, mai jucăm şi jocuri de-a prinselea, cu 
oamenii care lucrează acolo. Dacă aveţi posibilitatea, regândiţi tot ce este acolo. Nu este 
mare lucru, peste tot în România funcţionează la fel, dar poate la Sfântu Gheorghe se poate 
şi altfel. A doua problemă pe care doresc să o ridic, în calitate de cetăţean, dacă nu aţi 
observat, eu am observat cam de 2 săptămâni, că ne-a lovit euro şi Europa, adică 
civilizaţia. Deci, acum, încetul cu încetul, avem blocaje în trafic, în orele de vârf, şi în 
Sfântu Gheorghe. Ba mai mult, încet, în centru nici nu se mai poate parca. Nu de alta, dar 
poate vorbesc şi în numele celor 700 – 750 de familii care locuiesc în centru. Aştept de la 
dumneavoastră domnule primar, şi de la dumneavoastră, dragi consilieri, să regândiţi puţin 
traficul, eu nu sunt specialist în domeniu, dar dumneavoastră aveţi posibilitatea să trataţi cu 
astfel de persoane care sunt în domeniu, dar eu ştiu că, de când s-a modificat întreaga 
circulaţie în oraş, de atunci sunt blocaje. Deci, acesta este un fapt care nu poate fi negat. În 



 

 

orele de vârf, de la 15,00 – 17,00, nu de 2 ori stai la semafor, ci de 5 ori, sau de 6 ori. A fost 
un caz când coada blocajului era la spital. La capătul străzii Spitalului trebuia să faci 
dreapta, stânga, şi celălalt capăt al cozii era la sensul giratoriu de la Proiectări. Se întâmplă 
lucruri interesante, în Sfântu Gheorghe. Eu nu doresc din această civilizaţie. Un alt lucru, 
este sistemul de parcări. În centru, cei care locuiesc în centru, aceia, eu nu ştiu, dar eu am 
cumpărat acolo un apartament acum 10 ani, şi acum, brusc, am devenit atent la faptul că, 
voi fi amendat pentru că locuiesc în centru. Dar problema este aceeaşi pentru 750 de 
familii. Aş dori să vă propun o situaţie mai echitabilă, nu e vorba că nu sunt de acord cu 
mai multe străzi pietonale în centru, dar ce faceţi cu noi, cei care locuim în centru? Ar 
trebui demarat un program prin care să ne mutăm cu toţii, ştiu eu, la capătul străzii Borviz, 
şi atunci ar fi mai interesant. Deci, v-aş stimula în a lua decizii mai echitabile, stimaţi 
consilieri. Pe de o parte, în ceea ce priveşte circulaţia, iar pe de altă parte cu parcările. 
Deci, la ambele sunt douăă probleme – reprezentarea intereselor cetăţeanului, şi o 
problemă financiară. Ar fi bine aducerea acestora într-un echilibru. Deci, oraşului îi vin 
bine banii din acele locuri de parcare, dar cumva ar trebui ca şi cei care locuiesc în centru, 
să se simtă bine. Şi la final, dar nu în ultimul rând, în legătură cu meseria pe care o am, 
doresc să vă adresez rugămintea, să faceţi posibi, prin hotărârile şi reglementările aduse de 
dumneavoastră, ca asociaţiile care funcţionează alături de universitate, să poată aplica 
pentru anumite proiecte, căci nu putem aplica nici pentru activităţi sportive, căci nu suntem 
asociaţie sportivă, nu putem aplica nici pentru activităţi culturale, căci nu suntem nici 
asociaţie culturală, ci suntem  asociaţii de cercetare şi învăţământ superior, şi în regulament 
este stipulat faptul că pot aplica doar asociaţiile care au activităţi sportive sau culturale. Am 
dorit să facem terenul de sport din spatele clădirii, şi mulţumită mărinimiei domnului 
primar, s-a şi rezolvat pe jumătate, dar ar fi bine...nu doar noi folosim acel teren de sport, ci 
şi copiii din împrejurimi. Bine, după aceea strângem gunoiul, şi alte asemenea, dar nu este 
problemă. Eu vă mulţumesc că m-aţi ascultat, şi vă doresc în continuare spor la treabă. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vă spun 
sincer, am crezut că domnul profesor Cziprián-Kovács Lóránd va vorbi despre problemele 
Universităţii Babeş – Bolyai, şi a celor din cadrul extensiei din Sfântu Gheorghe, despre 
relaţia dintre facultate şi municipalitate, sau despre demararea unor programe de 
specialitate comune. Evident, cine vine aici în numele unei facultăţi, prezintă şi problemele 
individuale, dar pentru asta avem ore de audienţă, dar şedinţele de consiliu fiind deschise, 
evident că se pot ridica şi aici aceste probleme, şi voi răspunde la fiecare din ele. Faptul că 
aici şedinţele sunt mai furtunoase, decât la Consiliul Judeţean, aş pune-o în contul faptului 
că aici trebuie să ne ocupăm de mult mai multe lucruri concrete. Sunt mult mai multe 
deciziile îndrăzneţe, pe care trebuie să le luăm, şi întotdeauna, deciziile îndrăzneţe au 
împărţit societatea, şi se formulează păreri mai aprinse. Eu consider acest lucru a fi 
sănătos, într-o societate. Sunt de părere că, cu cât sunt mai furtunoase discuţiile, cu cât mai 
aprinse şi mai multe, cu atât se nasc decizii mai bune şi constructive. Faptul că, la Direcţia 
Finanţelor Publice Municipale nu este transparenţă, dacă aşa este, asta este o problemă. De 
asemenea, aştept din partea Facultășii de știinșe Politice, Administrative și ale 
Comunicării, să vină cu soluţii, căci şi eu am cunoştinţă de foarte multe probleme în oraş, 
din păcate, în foarte multe cazuri nu găsim rezolvare, dar evident, dacă funcţionează în 
oraşul nostru o facultate, atunci ne-am dori să putem importa cunoştinţele de acolo, aici în 
activităţile zilnice ale municipalităţii, deci aşteptăm acele propuneri constructive care ar 
putea, în anumite domenii, îmbunătăţi activităţile noastre. Pentru acest lucru există 
deschidere din partea noastră, şi am încredere în faptul că, împreună, vom putea creşte 



 

 

calitatea serviciilor. Faptul că sunt blocaje în circulaţie, şi pe noi ne deranjează, deci nu 
acesta a fost scopul nostru, prin această reorganizare, de a crea blocaje interminabile în 
oraş. Există o vorbă bună – ceva, pentru ceva. Noi ne-am asumat această decizie, chiar 
dacă este una nepopulară, dar eu cred că este important, pe de o parte, ca şi conducerea 
oraşului să aibă o viziune, iar pe de altă parte, să ne asumăm şi deciziile nepopulare, pentru 
ca pe termen lung, să fie bine comunităţii. Evident, orice schimbare aduce după sine un 
întreg proces, şi spunem că obişnuinţa este una din cele mai mari obstacole sau frâne în 
calea dezvoltării. Şi când se modifică circulaţia, trebuie să treacă un anumit timp până când 
ne obişnuim. Nici eu nu m-am obişnuit încă, cu noua circulaţie, vă spun sincer, şi trebuie 
să ne obişnuim cum ajungem din punctul A în punctul B, că nu alegem mereu aceeaşi rută, 
căci sunt, probabil, şi alternative care sunt mai scurte, sau mai rapide, şi acest lucru, după 
un timp, devine obişnuinţă. Nu în ultimul rând, acolo unde sunt aceste blocaje, acolo se vor 
modifica încă multe, căci acum eu aş aminti două asemenea puncte, în oraş. Unul este cel 
de la interescţia străzii Gróf Mikó Imre cu strada Libertăţii, acolo, practic, de la Ilka până 
la strada Libertăţii sunt 5 treceri de pietoni. Acum, când Piaţa Centrală va fi finalizată, de 
la Mikó se poate merge în parc fără să fii nevoit să traversezi vreo trecere de pietoni. 
Suntem convinşi că este un lucru foarte important, căci elevii, copiii nu vor fi nevoiţi să se 
întâlnească cu traficul nici pe trecerea de pietoni. Acest lucru înseamnă că vom putea 
desfiinţa una din treceri, şi astfel circulaţia va fi mai rapidă. Nu în ultimul rând, am 
comandat, şi am încredere că până la sfârşitul lui noiembrie vom putea monta semaforul la 
Ilka, acesta va funcţiona cu apăsare de buton. Când pietonul va dori să treacă, va apăsa pe 
buton şi va fi verde, şi va putea traversa. Practic, nu va fi atât de întreruptă circulaţia, ci se 
va fluidiza. Acum, la ora actuală este extrem de întreruptă, căci oricând, când pietonul vrea 
să treacă trece, şi autoturismele trebuie să se oprească. Eu cred că aceste probleme se vor 
rezolva până la sfârşitul anului, şi nu vor mai fi blocaje în Sfântu Gheorghe. Eu peste tot 
am învăţat că circulaţia unui oraş nu trebuie organizată, în primul rând, astfel ca în orele de 
vârf, între 7,00 – 800 şi 15,00 – 16,00 să meargă totul şnur, căci acest lucru înseamnă că, în 
restul de 22 de ore câte mai rămân din zi, sunt foarte multe străzi, zone care ar putea deveni 
străzi pietonale, spaţii verzi, şi noi le păstrăm pentru circulaţia autovehiculelor. Cred că 
acest oraş nu dorim să-l construim pentru maşini, ci în primul rând pentru oameni. Şi 
evident, acesta este doar un proces până când, vor fi din ce în ce mai mulţi care vor 
înţelege că mergând pe jos sau cu bicicleta, în multe cazuri, este mai economic şi mai 
rapid. Şi municipalitatea are instrumente pentru a putea modifica aceste lucruri. Astfel, este 
şi numărul locurilor de parcare, cuantumul taxei de parcare şi alte asemenea instrumente. 
Încercăm să învăţăm şi noi de la oraşe unde acestea funcţionează mai bine. Peste tot, în 
momentul schimbărilor, sunt probleme. Orice schimbare se loveşte, la început, de blocaje.  
Noi spunem că suntem atenţi, modificăm întreaga circulaţie în aşa fel, încât să fie bine. Nu 
cred că în acest moment, sunt în Sfântu Gheorghe două puncte, şi distanţa dintre acestea să 
nu poată fi parcursă, chiar şi în orele de vârf, în 20 – 25 de minute. Spun încă o dată, nu 
este voie ca circulaţia într-un oraş să fie organizată în aşa fel încât să fie perfectă în orele 
de vârf, căci asta înseamnă că zone importante sunt folosite de prisos, şi aici ar putea fi 
amenajate alte lucruri mult mai utile. În ceea ce priveşte parcările, peste tot în oraş, nu 
numai în centrul oraşului, am amenajat parcări rezidenţiale. Acestea au putut şi închiriate. 
Deci, nu este adevărat că cei care locuiesc în centru trebuie să plătească, şi cei care 
locuiesc la gară, nu trebuie. Şi la gară sunt amenajate parcări, şi trebuie plătită taxă de 
parcare şi pentru acestea. Scopul este acelaşi. Şi acesta este un proces. Nu am ajuns până 
acolo în Sfântu Gheorghe, , dar de altfel niciun oraş din România nu a ajuns încă în acel 
stadiu, ca toate parcările să fie reînnoite, şi să fie cu plată, căci de fapt, în Europa de Vest 
aşa funcţionează, sunt parcări peste tot, şi peste tot sunt cu plată. Sunt parcări rezidenţiale, 
parcări în cartiere şi sunt parcări în centrul oraşului, sau în alte zone aglomerate. Şi acesta 



 

 

este un alt proces. Dar eu nu aşa consider, că în centrul oraşului locatarii de acolo trebuie 
să plătească mai mult, decât în alte zone. Au aceleaşi posibilităţi. Am pus la dispoziţia 
locuitorilor din centrul oraşului abonamente preferenţiale, la fel şi pentru cei care lucrează 
în centru. Deci, eu consider că am procedat echitabil. Sunt conştient de faptul că nu putem 
rezolva totul, perfect, dar aşteptăm propuneri constructive concrete, realizabile. Sigur 
ascultăm toate asemenea propuneri, şi le luăm în considerare. În ceea ce priveşte aplicarea 
pentru proiecte, şi până acum s-ar fi putut aplica. La fondul cultural nu există formulate 
niciun fel de cerinţe speciale în ceea ce priveşte asociaţiile. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF(lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Are cuvântul domnişoara consilier Bote Corina.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Tot cu parcări, şi cu 
traficul din Sfântu Gheorghe. Cu propuneri concrete. O propunere: ar fi un sens giratoriu la 
intersecţia Gróf Mikó Imre cu Libertăţii, pentru că, în momentul de faţă, dacă mergem 
dinspre Magazinul Şugaş, singurul loc unde poţi să întorci este la semafor. Nu ai nicăieri 
unde să faci stânga. E linie continuă până la semafor, sau mai departe, la Muzeul Secuiesc, 
să poţi să..., ceea ce nu mi se pare normal, pentru că oamenii vor să parcheze în faţă la 
Orange, în faţă la Amigo, să facă cumpărături, şi nu există posibilitatea. Un sens giratoriu 
mic. Nu mă refer la o chestie foarte mare. Încă o întrebare şi o propunere. De ce s-a şters 
linia discontinuă din dreptul Catedralei Ortodoxe, de pe Libertăţii? În dreptul Catedralei 
era linie discontinuă, ca să poţi să faci stânga inclusiv în parcarea de lângă. În momentul de 
faţă nu mai poţi să intri. Nu cred că era un trafic atât de mare, încât să blocheze tot. Erau 3, 
4 maşini, care intrau. Sunt nunţi, sunt alte evenimente. Deci, o propunere la fel: linia 
discontinuă pe bucăţica respectivă. Pentru abonamente. Noi am votat în ultima şedinţă o 
reducere pentru cei care au locul de muncă unde se plăteşte, la fel au reduceri şi cei care 
locuiesc în zonă. Vă dau un exemplu: dacă eu locuiesc undeva, plătesc abonament că 
locuiesc acolo, am şi fără reducere. Dacă muncesc tot într-o zonă unde se plăteşte parcare, 
nu mai plătesc şi dincolo abonament, pentru că abonamentul...ba da, pentru că e trecut 
acolo doar pe strada în care locuiesc, sau pe strada unde munceşti. Asta vreau să întreb. 
Deci, acolo scrie foarte clar: se plăteşte, dacă eu lucrez pe strada Oltului, primesc 50% pe 
strada Oltului. Dacă locuiesc cu 3 străzi mai încolo, unde tot este cu plată, mai plătesc încă 
o dată, pentru că locuiesc pe încă o stradă unde este aparat de taxare. Propunerea mea ar fi, 
pentru cei care trăiesc în zone unde e aparat de parcare, să se găsească o variantă, m-am 
uitat de exemplu la Braşov, Cluj, ei au găsit o variantă: acei locuitori să plătească o taxă 
anuală, cum ar fi pentru un loc de parcare, undeva la 160 lei, 100 lei, 150 lei. În momentul 
de faţă, dacă ei plătesc 35 lei pe lună, înseamnă 420 lei pe an, care e foarte mult. Şi eu 
plătesc o taxă de acest gen, cum că va cumpăra un loc de parcare în zona respectivă, şi 
poate să parcheze pe zona arondată. Aşa. Ce mai am? Parcarea Hotelului Bodoc. În 
momentul în care plouă, se inundă. Şi noi luăm bani. Şi dacă este o parcare cu taxă, şi în 
momentul în care plouă se inundă, e incomod. Nu ştiu. Sper să găsim o soluţie de 
canalizare şi acolo. Aş dori să mai întreb când încep lucrările de reabilitare la strada Kós 
Károly, şi la Kossuth Lajos? Când se termină? Pentru că avem şcoli, acolo. La Liceul de 
Artă. Deci, Kós Károly la ”Mihai Viteazul”, şi Kossuth Lajos la Liceul de Artă. Încă o 
întrebare. Când încep lucrările la B-dul Gen. Grigore Bălan, că l-am votat că se va 
reabilita. În momentul de faţă, Lăcrămioarei este încă într-o stare groaznică, dar blocăm şi 
Grigore Bălan. Oamenii vor circula prin centru. Parcările la biciclete? Că cineva ar dori să 
vină la Primărie cu bicicleta, şi nu are unde să parcheze. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Deci, 
încerc să răspund aşa cum aţi adresat şi dumneavoastră întrebările. În ceea ce priveşte 



 

 

sensul giratoriu de la intersecţia Gróf Mikó Imre şi Libertăţii, vă spun sincer că nu cred că 
încape. Asta ar însemna să luăm din Piaţa centrală, care se reabilitează acum, să luăm o 
bucăţică din parc, ceea ce nu cred că merită făcut, pentru că dacă cineva vrea să ajungă din 
zona centrală întro altă zonă a oraşului, atunci nu mai vine pe Gróf Mikó Imre. Într-adevăr, 
dacă a luat-o pe acolo, şi îşi dă seama că a greşit, atunci nu se mai poate întoarce, şi aici 
aveţi dreptate, dar până la urmă asta este. Cu toţii dacă greşim, şi eu pe autostradă greşesc, 
cobor undeva, mai merg 20 de km, ca să pot să cobor de pe autostradă. Dar în orice oraş, în 
Braşov, spuneţi-mi, dacă porniţi pe o alee importantă, nu aveţi nicio şansă să vă întoarceţi, 
dacă nu mergeţi 3 km pe aleea respectivă. În ceea ce priveşte linia discontinuă, o să verific 
eu. Din câte ştiu, a fost şi până acum continuă. Deci, eu nu cred că acum s-a schimbat. O să 
verific acest lucru. În ceea ce priveşte cele două abonamente cu 50%, deci în interpretarea 
mea şi intenţia noastră nu a fost aceea ca cei care sunt în această situaţie să ia două 
abonamente, ci să ia unul singur cu reducere, care să fie valabil şi la locul de muncă, şi 
la...dar aşa interpretează şi Poliţia Locală care verifică, asta a fost şi intenţia noastră. 
Eventual, dacă consideraţi că din punctul de vedere al actelor pe care le-am aprobat nu 
reiese acest lucru, atunci haideţi să modificăm, şi să rezolvăm problema asta. Întenţia asta a 
fost, ca cel care are locul de muncă în centru, locuieşte în centru, ar fi absurd să cerem să ia 
două abonamente cu 50%, pentru că atunci nu am oferit nimic. Dar încă o dată, nici cei 
care verifică nu interpretează aşa, nici intenţia noastră nu a fost asta. Dacă dumneavoastră 
consideraţi că nu este aşa, haideţi să o corectăm, că de aceea sunteţi consilier local, ca să 
veniţi cu aceste propuneri. Parcările pentru biciclete. O să fie multe, deci e în proiectul cu 
Piaţa Centrală. Vor fi. Acuma, cu întrebările acestea cu străzile, o să îmi permit să fiu un 
pic cicic, dar o să vă răspund, bine-nţeles, la întrebare. În ceea ce priveşte strada Kós 
Károly, acolo, după cum ştiţi, licitaţiile s-au derulat în octombrie. Astăzi am reuşit să 
semnăm contractul cu executantul. Deci, astăzi la ora 13,00 am semnat contractul, deci 
până acum s-au judecat firmele. Nu aveam cu cine să semnăm contractul. Lucrările 
efective vor începe în martie anul viitor, pentru că nu are rost să lăsăm să înceapă lucrările 
acum, să desfacă strada şi să intrăm în iarnă cu strada desfăcută. Acele entităţi care au 
lucrat pe strada respectivă, respectiv cei de la gaz, electricitate, cei de la apă, vor reface 
acolo unde au lucrat. Cei de la apă au refăcut deja în proporţie de 50%, deci a fost asfaltat 
ieri, dacă concret vreţi să ştiţi, deci, în proporţie de 50%, unde au lucrat cei de la apă, au 
reparat. Şi celelalte firme vor reasfalta acolo unde au lucrat. Aşa vom sta până în 
primăvară, iar în martie începem reabilitarea totală a străzii. În Piaţa Fântânii se lucrează în 
cadrul proiectului european, se va finaliza în aproximativ o lună, sau maxim o lună, din 
câte am înţeles. Mai vreau să vă spun ceva, pentru că în acest mandat, de când suntem aici, 
eu cred că dumneavoastră aţi fost mai mult la guvernare decât la noi, decât am fost noi la 
guvernare, şi vreau totuşi să simţiţi faptul că aceste străzi, OK, noi aprobăm documentaţiile 
ca să putem să lucrărm, dar trebuie să facem şi rost de bani, de undeva. Deci, îmi permit să 
fiu cinic un pic cu dumneavoastră, pentru că aţi adresat aceste întrebări aşa, cu un ton 
foarte puternic, că am aprobat, şi de ce nu s-a făcut. Deci, faptul că noi aprobăm indicatorii 
tehnico – economici în Consiliul Local înseamnă că am făcut temele de casă, şi că de acolo 
trebuie să facem rost de bani. 90% din investiţiile care se fac în Sfântu Gheorghe nu se fac 
din banii de la Primărie, ci din proiecte europene, din proiecte guvernamentale, care nu cad 
aşa în braţele noastre, ci trebuie să depunem proiecte, să mergem, să facem, şi aşa mai 
departe. Deci, eu vreau să vă spun acest lucru, ca să simţiţi şi dumneavoastră 
responsabilitatea partidului dumneavoastră, dacă doriţi, de a aduce ceva, pentru că doamna 
Pârvan, de multe ori, spune că ce facem, şi cum facem, dar până la urmă, pot să întreb ce a 
făcut PSD-ul pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru că eu simt că doar UDMR-ul 
trage pentru acest oraş, şi nu cred că este normal. Dacă ar trage şi celelalte partide pentru 
oraş, poate am putea face mult mai multe lucruri, decât facem în acest moment. Pe strada 



 

 

Lăcrămioarei, situaţia este identică cu cea de pe Kós Károly, şi acolo contractul a fost 
semnat, şi lucrările vor începe în primăvară. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulţumim frumos.  
Deoarece nu s-a mai înscris nimeni la luarea cuvântului la Diverse, vă mulţumesc pentru 
prezenţă şi declar şedinţa închisă. 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 01 februarie 2016. 
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