
 

 

 
 
 
 
Nr. 16/2016 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat azi, 24 noiembrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind 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. 1.757/18.11.2016.  

La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit și domnul Toth-Birtan Csaba, 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde-Ildikó – secretarul 
municipiului Sfântu Gheorghe.  

În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Bună ziua. Salut pe 

toată lumea, la ședința ordinară de azi, 24 noiembrie. Pe Ordinea de zi a ședinței de azi 
figurează 22 de puncte, 23 cu Diverse. Înainte de a începe dezbaterile punctelor de pe 
Ordinea de zi, rog Consiliul să votăm în legătură cu Procesul-verbal al ședinței din 18 
august. 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
„Mulțumesc. Vă rog să votăm în legătură cu Procesul-verbal al ședinței ordinare 

din 25 august.” 
Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
„Și acum, în legătură cu Procesul-verbal al ședinței ordinare din 29 septembrie.” 
Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
„Mulțumesc. S-a aprobat cu 20 de voturi pentru. Dacă are cineva observații, 

propuneri, în legătură cu Ordinea de zi? Dare cuvântul domnul primar.” 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Aș dori 

să revoc, de pe Ordinea de zi, punctele 1, 3, 17, 18, 21, din motive obiective. Aș dori să 
propun un punct D2, punctul D1 va fi propus de către doamna viceprimar. Este vorba 
despre aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din 
cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 
01.12.2016, un D3 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din Sfântu Gheorghe pentru organizarea a XX-a 
aniversări a Ansamblului de muzică veche Codex, și un D4 privind solicitarea transmiterii 
unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Doamna viceprimar, 
vă rog.” 



 

 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA- JUDIT  (lb.m.): „Da, eu aș dori să revoc de 
pe Ordinea de zi punctele 4, 5, și aș dori să propun un punct D1, privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură „Kónya Ádám” 
în vederea organizării unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Rog Consiliul să votăm despre includerea pe Ordinea de zi a punctului D1.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
„Acum, rog Consiliul să votăm despre includerea pe Ordinea de zi a punctului D2.” 
Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
„S-a aprobat cu 20 de voturi. Rog Consiliul să votăm despre includerea pe Ordinea 

de zi a punctului D3.” 
Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
„Iar acum, vă rog să votăm și despre includerea pe Ordinea de zi a punctului D4. Să 

votăm.” 
Se votează cu 19 voturi pentru, și 1 vot împotrivă (Cochior Andrei). 
„Dacă mai dorește cineva să se înscrie la Diverse, în afară de doamna Pârvan? 

Domnul Cochior. Acum, vă rog să votăm întreaga Ordine de zi a ședinței de azi.” 
Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
„Mulțumim. Cu 20 de voturi pentru, s-a adoptat Ordinea de zi. Deoarece punctul 1 

a fost revocat, trecem la punctul 2. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit.” 
PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Liga Cultural Creştină 
„Andrei Şaguna” pentru organizarea festivităţii dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua 
Naţională a României. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În fiecare an, la solicitarea 
Prefecturii, atât Consiliul Local cât și Consiliul Județean sprijină organizarea zilei de 1 
Decembrie, cu o anumită sumă. Anul acesta au solicitat de la municipalitate suma de 
23.000 de lei, și noi propunem să dezbatem și să susținem acest proiect. Mulțumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Are cineva 
observații? Comisiile 1, 4 și 5 au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
320/2016. 

”Mulțumim. Cu 20 voturi pentru, s-a adoptat. Urmează punctul 6. ” 
PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea actului constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Avem intenția să delegăm 
Urban – Locato SRL să administreze Cimitirul Comun, iar pentru asta trebuie să fie incluse 
activități în actul constitutiv al societății, deci să fie incluse noi coduri CAEN. Am discutat 
în comisia juridică și vă spun că figurează și un cod care este necorespunzător, codul 9491/ 
Activitati ale organizatiilor religioase. Probabil că directorul societății a înțeles greșit 
conținutul acestei activități, iar propunerea noastră este să nu se includă în proiectul de 
hotărâre, ci doar celelalte 2. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Comisia Juridică are această propunere, ca din cele 3 activități să rămână două, deci codul 
CAEN 9491 să fie scos. Vă rog să votăm despre această propunere.” 



 

 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
„Dacă nu sunt observații în legătură cu proiectul de hotărâre, vă rog să votăm 

despre întregul proiect. ” 
Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

321/2016. 
”Mulțumim. Cu 20 voturi pentru, s-a adoptat. Punctul 7 va fi prezentat de doamna 

viceprimar.” 
PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Contractului de de concesiune nr. 31.701/2014 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Mulțumesc frumos. De 
obicei, în contractele de concesiune încheiate cu municipalitatea se stipulează ca redevența 
să poată fi utilizată pentru realizarea de investiții, iar acest lucru nu a fost stiplat în 
contractul ce privește serviciile de gestionare a câinilor fără stăpâni, iar acum dorim să 
includem acest lucru, la propunerea TEGA SA. S-a demarat o investiție pentru 
modernizarea Adăpostului de câini fără stăpân, se construiește un cabinet medical 
veterinar, și se dorește și realizarea rețelei de canalizare, iar de la anul solicită ca aceste 
investiții să poată fi finanțate din redevență.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Comisiile 1 și 5 au acordat aviz favorabil. Dacă nu sunt intervenții, vă rog să votăm despre 
proiect.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
322/2016. 

”Mulțumim. Cu 20 voturi pentru, s-a adoptat. Punctul 8 va fi prezentat de domnul 
primar Antal Árpád-András.” 

PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încetarea 
Contractului de închiriere nr. 1038/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
senatorul Klárik László-Attila. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. 
Mandatul senatorial al domnului Klárik László-Attila se sfârșește, iar procedurile din 
București nu permit plata ulterioară a unor facturi, așa că a solicitat ca începând cu data de 
1 decembrie să înceteze contractul de închiriere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe 
şi senatorul Klárik László-Attila. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Comisiile 1 și 5 au acordat aviz favorabil. Dacă nu sunt intervenții, vă rog să votăm despre 
proiect.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
323/2016. 

PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice al unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre un teren cu suprafața de 696mp. Totodată, aș dori să spun că la articolul 1, 
primul alineat, apare greșit suprafața - 969 mp, la al doilea alineat apare deja suprafața 
corectă, 696 mp, dorim să întabulăm în proprietatea privată a Municipiului Sfântu 
Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Totodată, am dori și rectificarea suprafeţei terenului de la 696 mp la supraţafaţa reală de 
711 mp, conform Documentaţiei Cadastrale. Mulțumesc frumos.” 



 

 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Comisiile 1, 2 și 5 au acordat aviz favorabil. Dacă nu sunt intervenții, vă 
rog să votăm despre proiect.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
324/2016. 

„S-a adoptat cu 20 de voturi pentru. Trecem la punctul 10 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar.” 

PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donație propusă de Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapitvány. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre 6 echipamente pentru antrenament în aer liber, montate în municipiul Sfântu 
Gheorghe str. Nicolae Iorga; 3 echipamente pentru antrenament în aer liber și o masă de 
ping-pong, montate în parcul de antrenament situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. 
Dealului și 8 panouri de baschet. Valoarea acestora, valoarea donației este de 41.130 lei. 
Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.):  ”Mulțumim frumos. 
întrebări? Comisiile 1, 4 și 6 au acordat aviz favorabil. Dacă nu sunt intervenții, vă rog să 
votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
325/2016. 

„S-a adoptat cu 20 de voturi pentru. Trecem la punctul 11 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar.” 

PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de 
prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre o listă de 27 de persoane, s-a realizat ordinea de prioritate cu solicitanții de 
locuințe pentru tineri. Când se eliberează locuințe, sau se construiesc altele, persoanele de 
pe această listă vor beneficia de acestea. Din cele 27 de cereri, 2 persoane au renunțat, 4 
cereri au fost respinse de către membrii comisiei. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
întrebări? Comisiile 1, 3 și 5 au acordat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Dacă nu 
sunt intervenții, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
326/2016. 

„S-a adoptat cu 20 de voturi pentru. Trecem la punctul 12 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 

PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea în 
administrarea Liceului „Mikes Kelemen” a unei locuinţe proprietatea publică a 
municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţă de serviciu. Prezintă: Antal Árpád 
András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Colegiul 
Reformat a renunțat la apartamentul 8A din clădirea locuințelor de serviciu de pe strada 
Țigaretei, această locuință dorim să o alocăm Liceului „Mikes Kelemen”. Mulțumesc 
frumos.”   

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 



 

 

întrebări? Comisiile de specialitate 1, 2 și 5 au acordat aviz favorabil acestui proiect de 
hotărâre. Dacă nu sunt intervenții, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
327/2016. 

„S-a adoptat cu 20 de voturi pentru. Trecem la punctul 13 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 

PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 13/14.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal 
„Zonă de locuinţe şi servicii – str. Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre un teren cu suprafața de 15.100 mp, iar proprietarii și locatarii de aici ar dori 
să realizeze PUZ zonal ca să se construască rețele utilitare. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Comisiile de specialitate 2 și 5 au acordat aviz favorabil acestui proiect 
de hotărâre. Întrebări? Observații? Domnul József Álmos. 

Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Nu se înțelege ce spune. Nu vorbește 
în microfon. ....„Pârâul Simeria apare ca și Pârâul Sambrezi, deși m-am uitat pe 3 hărți 
diferite. Ar trebui cumva corectate acestea, că peste 20 – 30 de ani pot apărea divergențe 
majore, datorită acestor lucruri. Mulțumesc frumos.” 

„Mulțumim frumos. Domnul primar are cuvântul.” 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aceste 

hărți cadastrale vechi, dacă ne uităm, vedem că apar numele și ștampila proiectanților, căci 
noi nu avem posibilitatea să modificăm hărțile vechi ale Oficiului de Cadastru, sau să le 
folosească pe cele noi. Este limpede, apare ștampila proiectanților, ei solicită aceste hărți, 
și lucrează în baza acestora.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Dacă nu sunt 
intervenții, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 19 voturi pentru și 1 abținere (Cochior Andrei), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 328/2016.  

„S-a adoptat cu 19 voturi pentru și o abținere. Trecem la punctul 14 de pe Ordinea 
de zi. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 

PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 14/14.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal 
Zonă de agrement II-Chilieni Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În acest 
caz este vorba despre un teren cu suprafața totală de 64.900 mp. În primul rând, PUZ-ul se 
solicită pentru amenajarea unui teren de sport, agrement și pentru recreere. Mulțumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Întrebări? Comisiile de specialitate 2 și 5 au acordat aviz favorabil acestui proiect de 
hotărâre. Dacă nu sunt intervenții, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 19 voturi pentru și 1 abținere (Cochior Andrei), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 329/2016. 

„S-a adoptat cu 19 de voturi pentru. Trecem la punctul 15 de pe Ordinea de zi. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 

PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 



 

 

de oportunitate nr. 15/15.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal „Zonă 
servicii - str. Jókai Mór Vest” Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre un teren cu suprafața de 75.000 mp, și se dorește amenajarea unei zone pentru 
servicii. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Comisiile de specialitate 2 și 5 au acordat aviz favorabil acestui proiect 
de hotărâre. Observații? Întrebări? Dacă nu sunt intervenții, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă (Pârvan Rodica) și 1 abținere 
(Cochior Andrei), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 330/2016. 

PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
act adiţional la Contractul de asociere nr. 58.938/2016 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia pentru Presa 
Maghiară „Hármas”, în vederea realizării statuii „Berde Mózsa”. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar.  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. 
Contractul a fost încheiat cu scopul realizării statuii Berde Mózsa, iar în urma reevaluării, 
se modifică data de predare, căci 1 decembrie nu mai este valabilă, astfel că rămâne 15 
martie.   

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Comisiile de specialitate 1, 2 și 5 au acordat aviz favorabil acestui 
proiect de hotărâre. Observații? Întrebări? Dacă nu sunt intervenții, vă rog să votăm.”  

Se votează cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Pârvan Rodica, Cochior 
Andrei), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 331/2016. 

„Deoarece punctele 17 și 18 au fost retrase de pe ordinea de zi, trecem la punctul 19 
de pe ordinea de zi.” 

PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 71/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu l-aș ruga pe domnul 
consilier Miklós Zoltán, să prezinte acest proiect de hotărâre, căci este unul din inițiatorii 
acestuia.” 

Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. La începutul 
anului, programul a demarat cu 500.000 de lei, iar acum vedem deja că vom acorda 
facilități întreprinderilor mici și mijlocii în valoare totală de 820.630 lei, drept urmare, 
trebuie majorat bugetului total a ajutorului aferent anului 2016, cu suma de 320.630 lei, 
care va fi disponibilă după rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe 
anul 2016. este foarte important să subliniez faptul că anul acesta s-a oferit cea mai mare 
sumă prin programul schemei de ajutor de minimis, anul trecut și înainte cu un an, totalul 
nu a depășit 600.000 lei, anul acesta am ajuns la această sumă, fiind oferită unui număr de 
88 de întreprinzători. Și aici, la numărul întreprinzătorilor anul acesta am atins cel mai 
mare nivel. Consider că este important să mai subliniez și faptul că în conformitate cu 
hotărârea din 2012, au crescut veniturile municipalității cu suma de 2.776.000 lei, 
reprezentând doar anul 2016, dar dacă însumăm cei patru ani, atunci avem un plus de 
10.822.000 lei la bugetul local, prin acea hotărâre. În cei patru ani s-a acordat sub forma 
ajutorului de minimis suma de 2.560.000 lei. Drept urmare, venitul net este de 8.200.000 



 

 

lei. Aproape 2 milioane de euro, sumă cu care municipalitatea poate realiza investiții 
serioase. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiilor 1 și 5. Dacă sunt 
întrebări? Dacă nu, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
332/2016. 

PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
majorării fondului de sprijinire a dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 
table interactive. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este un alt program foarte 
popular în rândul unităților de învățământ. La începutul anului am alocat din buget suma 
de 60.000 de lei, pentru cofinanțarea de 50% a acelor clase, școli, care pot plăti cealaltă 
jumătate a valorii tablelor interactive. Banii s-au epuizat, ar mai fi nevoie, și astfel am dori 
să putem onora toate cererile, motiv pentru care extindem fondul cu încă 20.000 de lei.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): ”Mulțumim frumos. 
Acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiilor 1,2 și 5. Dacă sunt 
întrebări? Doamna consilier Pârvan Rodica.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am spus și în comisia de cultură că 
nu sunt împotriva modernizării, dimpotrivă, trebuie să ținem pasul cu noul, dar se pare că, 
sau mă gândeam acum, că la 60.000, dacă mai adăugăm 20.000 sunt 80.000, și mă 
gândeam cam câte calculatoare am fi putut cumpăra, având în vedere că școlile, cel puțin 
noi și „Mihai Viteazul”, nu știu care e situația la celelalte școli, dar ne confruntăm cu lipsa 
calculatoarelor. Sigur, că cineva m-a întrebat care ar fi interesul. În comisie, nu spun aici, 
pentru că e greu, adevărul este întotdeauna greu de acceptat. Bineînțeles că va trece 
proiectul, dar eu am o mică reținere, se pare că nu vedem pădurea din cauza copacilor. 
Dăm table interactive, dar nu avem calculatoare, și nu ne putem desfășura, în bune condiții, 
orele de informatică, și mai ales, suntem în situația de a nu ne putea desfășura, în bune 
condiții, simulările care se apropie și examenul de bacalaureat. Vă mulțumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna viceprimar, 
pooftiți.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La ședința anterioară, și 
domnul primar a spus, voi repeta și eu, că banii se alocă bugetelor școlilor în funcție de 
prioritățile instituțiilor de învățământ. Evident, niciodată nu putem satisface toate nevoile, 
nu putem răspunde tuturor solicitărilor, motiv pentru care vorbim cu directorii instituțiilor 
de învățământ, anual de 2 ori cel puțin, stăm și discutăm, și directorii spun care sunt acele 
capitole pe care ar trebui să le tratăm cu prioritate în anul școlar respectiv. Sunt programe 
care se întâmplă cu atragerea diferitelor fonduri, așa cum este acest program. Dacă aduce 
cineva 50%, considerăm că se îmbogățește patrimoniul școlii respective, și noi trebuie să 
motivăm și să stimulăm astfel de programe, și cum să nu dăm cealaltă jumătate, când au 
lucrat, caută surse, și acesta este scopul, de a putea atrage cât mai multe fonduri externe, 
surse externe. Din proiecte, din concursuri, de oriunde.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să votăm.” 

Se votează cu 18 de voturi pentru, 2 abțineri (Cochior Andrei, Pârvan Rodica), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 333/2016. 

„Punctul 21 a fost revocat, astfel că trecem la punctul 22.” 
PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 



 

 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna 
decembrie 2016. 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Se alege preşedinte 
de şedinţă pentru luna decembrie 2016, dl. consilier Cserey Zoltán-Mihály, iar în cazul 
lipsei acestuia, dl. consilier Debreczeni László. Vă rog să votăm despre acest proiect de 
hotărâre.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
334/2016. 

„S-a adoptat cu 20 de voturi pentru. Urmează punctul D1 pe care-l prezintă doamna 
viceprimar.” 

PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură „Kónya Ádám” 
în vederea organizării unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da. Nu demult am încheiat 
și cu Tega un contract asemănător, despre târguri, iar proiectul acesta de hotărâre cuprinde 
evenimentele care vor fi organizate în centrul orașului, până la sfârșitul anului viitor, care 
vor fi organizate de Casa de Cultură „Kónya Ádám”. Față de proiectul prezentat, aș mai 
avea două propuneri de modificare, aș da citire în limba română, pentru a fi completat 
acest proiect. Deci la Capitolul 4 din Contract, la punctul 4, la Articolul 1, sunt punctele 
(a), (b) și (c), și aș dori să mai propun punctele (d) și (e). Citesc: „(d) să asigure forță de 
muncă, utilaje și logistică pentru realizarea evenimentului” și (e) „să asigure energia 
electrică din rețeaua municipiului, aceasta fiind măsurată din grija municipiului și facturată 
către Casa de Cultură „Kónya Ádám” deci, acestea ar mai fi obligațiile municipiului. Atât. 
Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile 1, 4, 5 au acordat aviz favorabil. Să votăm, pe rând, propunerile de modificare. 
Prima propunere.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
„A doua propunere.” 
Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate. 
„Și acum, să votăm despre întreg proiectul D1.” 
Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

335/2016. 
PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului 
„Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.12.2016. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Vom 
modifica organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei 
Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, așa cum a solicitat conducerea teatrului. 
Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile 1, 4, 5 au acordat aviz favorabil. Are cineva observații? Întrebări? Dacă nu, să 
votăm.” 

Se votează cu 19 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Bucur Mirela-Liliana), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 336/2016. 

PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 



 

 

unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din 
Sfântu Gheorghe pentru organizarea a XX-a aniversări a Ansamblului de muzică veche 
Codex. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din Sfântu Gheorghe încheie un 
contract de asociere pentru organizarea a XX-a aniversări a Ansamblului de muzică veche 
Codex. Bugetul evenimentului este de 4.000 de lei, din care 3.000 de lei asigură 
municipalitatea. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile 1, 4, 5 au acordat aviz favorabil. Are cineva observații? Întrebări? Dacă nu, să 
votăm.” 

Se votează cu 20 de voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
337/2016. 

„S-a adoptat în unanimitate, cu 20 de voturi pentru. Înainte de a dezbate următorul 
proiect de hotărâre, comisia juridică și cea economică au solicitat o pauză de câteva 
minute, pentru a studia materialul. Deci pauză de 5 minute.” 

Doamna consilier BUCUR MIRELA-LILIANA (lb.r.) „Doresc să rectific votul 
meu, ochelarii mei sunt acasă pe noptieră, și am apăsat greșit. Deci, pentru Andrei 
Mureșanu, adineauri, votul meu era „Da”.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Vom nota în 
Procesul-verbal. Trecem la punctul D4, pe care-l prezintă domnul primar.” 

PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea 
transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este un 
vis vechi de-al nostru, ca Baza Sportivă de pe strada Stadionului să ajungă la locul ei, să 
ajungă în proprietatea municipiului, încercăm, în permanență, de 8 ani, să reobținem, căci 
tot ceea ce este acolo a fost construit de cei din Sfântu Gheorghe, în ultimele decenii. 
Odată am fost foarte aproape să primim imobilul, a fost și lege, dar din păcate acel pachet 
de descentralizare a fost desființat de către Curtea Constituțională. Acum încercăm din nou, 
și cred că nu trebuie să spun aici cât de importantă este acea bază, pentru oraș, în ultimii 
ani am obținut rezultate deosebite în mai multe ramuri sportive, baschet, și în ultimul timp, 
și echipa de fotbal obține rezultate bune, joacă în liga a 2-a, și cum joacă băieții, mâine 
poimâine ne trezim că vor fi în liga I, și în acest moment, tribunele nu sunt sigure, practic, 
și până acum, investițiile au fost făcute de municipalitate și de Diószegi László. Nu este 
permanent, și nici ceva pe ce ne putem baza, că ilminatul funcționează bine, pe pista de 
alergare, deci sunt anumite probleme pe care am dori să le rezolvăm, și este important să 
ajungă în domeniul public al orașului, și în administrarea acestuia. Ultima oară am fost la 
București marți, și am discutat cu doamna ministru, elaborăm documentația, și avem 
încredere că nu se vor opune cei care nu au ca și prioritate viața sportivă din Sfântu 
Gheorghe, și avem speranța că se va rezolva. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiilor 1, 5 și 6. Întrebări? 
Observații? S-a prezentat domnul consilier Comăneci Liviu-Vasile.” 

Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da. Ce vroiam să zic. 
Din câte știu eu, toată investiția acolo, și întreținerea bazei sportive vine de la Ministerul 



 

 

Tineretului și Sportului. În ultimul timp, au venit bani, pentru că sala de sport de acolo 
arată foarte bine, deci chiar putem să spnem că ne mândrim cu sala de sport așa cum arată 
acum. Dacă Sala Sportivă trece la Primărie, atunci toți banii ăștia îi pierdem. Deci, de la 
ministerul Sportului nu mai intră nimic în baza sportivă. În afară de asta, lucrurile acolo, ca 
și rezultate sportive mă refer, cei care sunt la CSM Club, sunt buni, și foarte buni, deci 
chiar am avut sportivi care au câștigat medalii, au câștigat și echipe, cea de baschet, deci eu 
cred că dacă trecem la primărie, o să pierdem banii respectivi. Mulțumesc. ” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Răspunde domnul 
primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu cred că absolut tot ce a 
fost trecut din administrarea statului în administrarea primăriei a fost administrat mult mai 
bine. Putem să vedem școlile, de exemplu. Cum arătau școlile când erau în proprietatea șiu 
administrarea statului, și cum arată școlile de când sunt la noi. Putem să ne uităm la 
cinema, cum arăta cinema-ul, de fapt nu arăta nicicum, că nu exista, cum arată acum, de 
când a trecut la primărie. Putem să ne uităm la spital. Cum arăta spitalul înainte să fie 
predat Consiliului Județean, și cum arată acum. Deci, eu sunt convins că suntem mult mai 
buni gospodari decât statul. Și nu cred că este normal ca noi să plătim chirie pentru ceva ce 
a fost construit de această comunitate, pentru că, până la urmă, și sala de sport, și terenul 
de fotbal, tot ce este acolo, a fost construit de oamenii locului, în ultimele decenii. Eu cred 
că cel mai bun loc pentru orice există în oraș, este în mâna primăriei, în proprietatea și 
administrarea Consiliului Local. Deci, noi, în acest moment, pentru echipa noastră de 
sport, plătim chirie pentru CSM. Nu cred că este o situație normală. Mai mult decât atât, 
practic, așa cum am spus și în expunere, terenul de fotbal, în acest moment, este într-o 
situație în care nu s-a investit niciun ban. Noi am primit din Budapesta, de la Ferencváros, 
am primit peste 1000 de scaune care au fost montate acolo, după aceea am primit de la 
Guvernul Ungariei alte scaune care au fost montate acolo. Deci, faptul că în acest moment 
stadionul, cât de cât arată cum arată, și cât de cât corespunde criteriilor ligii a II-a de fotbal, 
sunt investiții exclusive ale Primăriei Sfântu Gheorghe și ale domnului Diószegi László. 
Deci, practic, CSM-ul nu a investit niciun leu, acolo. Dacă vom promova în Liga I de 
fotbal, vom ajunge că echipa noastră să joace în Brașov, că nu va fi omologat terenul. Nu 
cred că ne dorim acest lucru, și să plătim chirie pentru ca echipa noastră să joace în Brașov. 
Trebuie să investim, acolo, mai mult decât atât, seara nu este iluminat pista de atletism, nu 
pot alerga tinerii din acest oraș, ar trebui să se facă alte investiții, acolo. Practic, în ultimii 
25 de ani, în afară de faptul că s-a modernizat cât de cât sala Szabó Kati, nu s-a făcut acolo 
absolut nimic. Deci, haideți să preluăm această bază, să facem un proiect foarte frumos, să 
reabilităm, în așa fel încât copiii și adulții din acest oraș să aibă acces la sport de calitate. 
Eu cred că asta este interesul nostru, și asta nu înseamnă că nu vom sprijini sportivii care 
fac sport de performanță, și carew, până la urmă, aduc pentru municipiul nostru, sau într-un 
fel, sunt ambasadorii orașului nostru. I-am sprijinit și până acum, o să-i sprijinim și de 
acum înainte. Vă mulțumesc.”  

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
S-a prezentat domnul consilier Cochior Andrei.” 

Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc frumos. Acuma, eu am 
ascultat pe fiecare, am ascultat de-a lungul multor ani, și nu prea sunt de acord cu ceea ce 
spune domnul primar. Pentru că, domnul primar nu a luat bătaie pe terenul de fotbal, când 
se făcea drenajul pe terenul de fotbal. Eu cred că terenul ăla de fotbal, cu așa o amenajare 
nu e nici în București. Eu am fost însărcinat să fac treaba asta. Iar însă, însă, n-aveam nicio 
legătură cu el, dar trebuia să execut ce mi se spunea. Nu s-a admis 2 cm la canalizare, în 



 

 

plus sau în minus. Deci, rețineți. Însă, ce spuneți dumneavoastră, că în 25 de ani n-am 
făcut, în 26 de ani n-am făcut, ar trebui făcută o analiză foarte severă, să vedem unde am 
fost și unde suntem, cu activitatea sportivă de la acest minister. Pentru că, pe mine nu mă 
interesează ce spune Diószegi și ăla. Mă interesează dacă vă dau și aicia, aicia să 
dezbatem, să vedeți câtă dreptate o să-mi dați, pentru că banii ăia care să primească de la 
minister, trebuie să dăm din fondurile municipiului, nu? Corect. Noi avem ce, 
dumneavoastră bănuiesc că gândiți, că aveți ce face cu acea sumă, da? Și de ce să nu 
luptăm să ne dea ministerul? Pentru ce? Suntem noi alt județ, în afară de Brașov, sau știu 
eu, de altul? Nu. A trebuit să ne dea alții scaune? Mi-e rușine pentru noi. În 26 de ani, dați-
mi voie să vă spun, altceva n-am făcut. N-aș dori să ajungă Sala Sporturilor cum a ajuns, și 
vă rog să notați, două CF-uri, vă rog frumos să notați, că nu vă spun poezii, să vedeți de 
unde sunt bani, pentru că, când ajungem acolo, eu o să fiu primul care o să spună aici la 
domnul primar, pe anul x nu plătesc niciun impozit până când nu justificați de ce a ajuns 
ăsta așa. În calitate de consilier. Dar, să nu doriți să dezbat în afara colectivității, sigur că 
sunt hotărât, în luna ianuarie, să dezbat public aceste, inclusiv cu organele care trebuie, 
care sunt abilitate să-mi dea răspuns, ca șși cetăățean. Și să notați, CF 2800 și CF 2158. Nu 
râdeți, nu râdeți, că râdeți a pagubă. Râdeți a pagubă, unii, pentru că eu am niște răspunsuri 
de-a lungul anilor, care m-au considerat fraier, și din altă parte, nu numai din instituția asta, 
și s-ar putea că să dezbat cu alții, și să aduc din altă parte, și să vedem ce am făcut și ce n-
am făcut. Eu nu sunt de acord, domnule, că Ministerul sporturilor să dea aviz, „Da, 
domnule, eu mă eliberez de terenul de fotbal de la Sfântu Gheorghe, de sala sporturilor”, și 
atunci, sunt de acord, da să știți că nu sunt de acord cu treaba asta. Vă mulțumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Răspunde domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Îmi cer scuze, domnul 
Cochior, vă spun sincer, de opt ani și jumătate de când sunt primar, e a doua oară când râd 
la ședințele de consiliu, dar chiar discutam cu doamna viceprimar, dacă o să veniți cu niște 
CF-uri, sau nu. Nu știu, nu m-am pregătit nici pentru ședința de azi nu știu despre ce CF-
uri vorbiți, nu știu ce este în spatele acelor cifre pe care le enunțați, și observ că nu am fost, 
probabil, suficient de explicit. Ce înseamnă de fapt, acest proiect de hotărâre al Consiliului 
Local. Deci, o bază sportivă nu poate fi luată de la statul român, că noi facem o hotărâre a 
Consiliului Local. Deci, această HCL este pasul numărul 1 care trebuie făcut pentru ca 
ulterior, cu o hotărâre a guvernului, care va fi inițiat de Ministerul Tineretului și Sportului, 
să se transmită dreptul de proprietate al acestei baze sportive, către Primăria municipiului 
Sfântu Gheorghe. Deci, inițiatorul Hotărârii Guvernamentale va fi Ministerul Tineretului și 
Sportului. Deci, practic, dacă ministerul nu ar fi de acord cu predarea acestei baze, noi nu 
am putea prelua, pentru că noi nu suntem un extra stat care naționalizează bunurile statului. 
Deci, noi nu putem naționaliza pentru municipiul Sfântu Gheorghe bunurile statului român. 
Deci, există o modalitate, prin care, prin Hotărâre de Guvern, la inițiativa ministerului care 
inițiativă vine la solicitarea noastră, se transmite dreptul de proprietate al acestei baze 
sportive. În ceea ce privește situația sportului în România, stimate domnule consilier, cred 
că am avut ocazia cu toții să ne convingem de rezultatele pe care le-a obținut România la 
olimpiadă, la Campionatul European de Fotbal, astea sunt concluziile sau consecințele 
politicilor publice luate de statul român, în ceea ce privește sportul din România. Deci, 
haideți să fim foarte clari, și foarte...deci, noi nu putem să schimbăm sportul în România, 
poate domnul Miklós, dacă ajunge în Parlament, va promova o lege a sportului ca să se 
poată finanța sportul în țara asta, dar este o rușine a statului, faptul că nu luăm la olimpiadă 
medalii, că nu ajungem măcar în optimi, la CEF, dar măcar lăsați acolo unde există 



 

 

inițiativă la nivel local, să se facă ceva. Avem o echipă de baschet, campioana României, 
Campioana Națională a României, avem o echipă de fotbal care merge sus, și vă rog 
frumos să nu vorbiți așa despre domnul Diószegi, pentru că dânsul este un om privat care, 
din banii lui dă pentru sport sume extraordinari de mari, deci ar trebui să-i mulțumim la 
fiecare ședință a Consiliului Local, că dumnealui, din banii săi alocă bani pentru a sprijini 
fotbalul din Municipiul Sfântu Gheorghe. Și când sunt 2000 de oameni pe stadion, acei 
oameni se bucură, pentru că domnul Diószegi dă bani și finanțează această echipă de 
fotbal. Deci, cred că într-adevăr este rușine unde s-a ajuns în sportul românesc, dar asta 
este consecința politicilor publice dezastruoase, în ceea ce privește sportul în România. Nu 
cred că este vina Municipiului Sfântul Gheorghe, noi încercăm să schimbăm ceva, pe plan 
local, atât cât se poate. Iar cu CF-urile, m-ați prins. Asta e.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Are cuvântul domnul Miklós Zoltán.” 

Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Numai un pic, un pic, un pic. Că 
nu...mulțumesc, domnule primar, ați înțeles greșit. Eu chiar stimez cine finanțează sportul, 
în municipiu. Nicio legătură, deci e o bucurie. Că a zis, că nu știu ce ați înțeles 
dumneavoastră. N-am făcut nimica, n-am putut face nimica. De ce? E o întrebare foarte 
bună, să vină altul să ne facă sport? Foarte bine face. Demonstrează că noi n-am fost 
capabili. Vă mulțumesc. Și rămâne să știți la ăsta, c-ați zis că nu naționalizați nimica. 
Rămânem la ideea și-o să vă dau răspunsul cu 8 ani de zile pentru dumneavoastră. Ce ați 
semnat.” 

Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Eu cred că noi 
toți, când am depus jurământul de consilier, noi ne-am asumat să ne străduim, prin toate 
deciziile noastre, să îmbogățim orașul și comunitatea locală. În fața unui asemenea proiect 
de hotărâre, eu cred că niciun consilier nu ar trebui să spună  că este împotrivă, căci ne-am 
asumat ca prin munca noastră să îmbogățim comunitatea noastră. Și dacă această decizie se 
naște într-un loc unde se pune problema preluării unui așezământ sportiv pe care l-au 
construit oamenii din oraș, să nu uităm, domnul Álmos, la începutul discuțiilor a menționat 
că și el personal a lucrat mult și greu, ca și zidar, ca acel stadion să se construiască. Deci, 
dacă vorbim de un loc care s-a realizat și s-a înălțat prin munca oamenilor din Sfântu 
Gheorghe, atunci cred că este de prisos să ne punem întrebarea dacă ar trebui, sau nu să 
ajungă acasă. Și continui, dacă această decizie aduce după sine un fel de descentralizare, 
deci dacă controlul din  București se desființează, pentru ca, noi, ca și comunitate locală, 
să-l facem  să funcționeze mult mai eficient, atunci este numai lăudabil. Echipa de hanbal, 
SEPSI SIC are echipa de baschet, dar pe lângă, există și echipa de hanbal, de foarte multe 
ori nu are loc nici pentru antrenamente, nici pentru bani, căci în foarte multe situații, căci 
ministerul trimite, din diferite zone ale țării, diferite echipe de sport, indiferent de ramura 
sportivă, fie lupte grele, fie hndbaliști, fie gimnaști, și de aceea, echipa municipalității nu 
are loc și spațiu pentru antrenamente. Aș profita de ocazie să-l felicit pe actualul director, 
care își face treaba într-n mod exemplar. Se pricepe la sport, este dispus la discuții, și se 
vede, că după ce a preluat funcția, s-au realizat lucruri importante. Aș dori să subliniez 
acest lucru, ca nu cumva cineva să creadă că sunt probleme cu munca lui, sau cu modul în 
care-și face treaba. Este omul potrivit. Dar, în fața unei astfel de hotărâri, niciun consilier 
nu ar trebui să se gândească să nu sprijine proiectul, căci ne-am asumat să îmbogățim 
comuitatea, și despre asta vorbim acum. Mulțumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
S-a prezentat domnul Tischler Ferenc.” 

Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Pe mine mă 



 

 

întristează poziția și intervenția colegului consilier, căci prin ceea ce a spus, a spus că i-ar 
plăcea ca în continuare tinerii să nu facă sport, i-ar plăcea să rămână acel gard mare de fier, 
care a fost montat cu mulți ani în urmă, la intrarea la Baza Sportivă, și a mai spus că este 
bine că tinerii, și nu numai tinerii, să alerge pe pista de atletism cu lanterne. Rugămintea 
mea este să se gâdească bine, știm că este D4, probabil că nu a putut să se pregătească, să 
se gândească, să voteze cu „Da”, să putem face lumină și să facem sport așa cum trebuie. 
Dacă ministerul nu poate, municipalitatea o să o facă.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „S-a prezentat și 
doamna consilier Pârvan Rodica.”  

Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Doar o completare, noi așa suntem. 
Ce merge bine, trebuie să stricăm, întotdeauna. Dar mă gândeam că trebuie grăbit acest 
proiect, de trimis la minister, la superba doamna ministru a învățământului, doamna 
Elisabeta Lipă, da, care habar n-are...a sportului, pardon, care habar n-are pe ce lume 
trăiește, și care a interzis, îmi asum ce spun, care a interzis intonarea imnului de stat 
înaintea întrecerilor sportive. Imnul României, evident, alte imnuri pot fi intonate, dar 
imnul României nu poate fi intonat. Așa că, vă doresc mult succes, mergeți la doamna, și o 
să obțineți. Are și fii acolo la București, și rude, așa, care au migrat din Sfântu Gheorghe 
spre București, așa că mergeți acolo și veți obține, cu siguranță, ceea ce doriți, și stricați 
ceea ce s-a făcut până acuma, că e în regulă. Mulțumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul consilier 
Comăneci Liviu-Vasile.” 
Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r..): „Da, aș mai vrea o mică 
completare. E vorba de Baza Sportivă. Eu vroiam să spun domnule primar, că în curtea aia 
mai e o sală de sport construită de primărie și care aparține de primărie de 10 – 15 ani. Eu 
am jucat fotbal, în sală, acolo, și vă spun că podeaua este groaznică, alunecă, ne rupem 
picioarele, în sală plouă, deci chiar am jucat când a plouat, și stăteau cu prosoapele pe jos, 
că ploua, și iluminatul, că tot vorbim de iluminat, e groaznic, și atunci haideți să comparăm 
sala sporturilor „Szabó Kati”, cu sala de acolo, și nu știu, eu sunt un iubitor al sportului, și-
mi doresc ca mulți copii să facă sport, și sunt și fan al echipei de fotbal, deci am fost la 
toate meciurile echipei de fotbal, chiar și în deplasare, am reușit să ajung, am un respect 
deosebit pentru domnul Diószegi pentru ceea ce a reușit să facă în orașul ăsta, pentru că 
echipa de fotbal era la pământ, și cred că merita și Sfântu Gheorghe să aibă echipă de 
fotbal, cred că ne uităm și noi, să vedem echipe bune de fotbal care vin la noi în oraș să 
joace, acum suntem în Divizia B, câștigăm, putem să intrăm și în divizia A, dar eu am 
teama că dacă acești bani se pierd, nu știu cât am putea investi noi de la Primărie, să ținem 
Baza Sportivă măcar la nivelul la care e acum.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Răspunde domnul primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Deci, aș dori să subliniez 
faptul că nu putem compara merele cu perele, pentru că Sala „Szabó Kati” a fost construită 
de comunitate, și sala cealaltă a fost construită de Compania Națională de Investiții. Deci, 
asta este o situație extrem de ciudată. Noi am construit ceva ce este a statului, și statul a 
construit ceva ce este al orașului, acuma. Dar, și acum, comparăm calitatea celor două săli, 
în funcție de proprietar, și nu în funcție de cine a construit-o. Încă o dată spun, Sala „Szabó 
Kati” a fost construită de comunitate, și este a statului, și sala cealaltă, ce amică a fost 
construită de Compania Națională de Investiții, printr-un proiect prin care s-au construit 
800 la nivel național, identic la Constanța, Timișoara, Sfântu Gheorghe, Maramureș, și așa 
mai departe, pe baza aceluiași proiect. După care, sala a fost predată municipiului. Deci, 



 

 

faptul că sala aia are podeaua așa cum o are, este datorită faptului că așa a fost construită. 
Faptul că nu este iluminat corespunzător, este pentru că așa a fost construit, a fost proiectul 
prost. Deci, e foarte bună observația dumneavoastră, arată absurditatea situațiilor pe care le 
trăim zi de zi în această țară. Vă mulțumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim frumos 
pentru intervenții. Dacă nu mai sunt și alte observații, păreri, să votăm despre proiectul de 
hotărâre D4.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Cochior Andrei, Comăneci 
Liviu-Vasile, Pârvan Rodica) și 1 abținere (Bucur Mirela-Liliana), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 338/2016. 

„S-a adoptat cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 abținere. Mulțumim 
frumos. La Diverse, s-a înscris doamna consilier Pârvan Rodica.” 

 
DIVERSE: 
Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Am două probleme. Sigur, când 

am apăsat la început am surprins zâmbetele colegilor, probabil că toți se gândeau că o să 
vorbesc despre 1 Decembrie, v-ați înșelat. Nu voi vorbi despre 1 Decembrie. O altă 
problemă a apărut între timp, legată de data de 11 decembrie. Domnule primar, ieri 
dimineață, eu am ore de la 8,00, și așa cum am spus, sunt un soldat disciplinat, și la ora 8 
făr 5 minute a apărut în cancelarie prietena dumneavoastră, împreună cu tânărul psiholog 
care are trei ore de psihologie la noi la școală, Brassai nu știu cum, așa, la care doamna 
director spunde că domnul Brassai vrea să vă spună ceva. Da, ce o fi vrând băiatul ăsta să 
ne spună? Ce vroia să ne spună băiatul – să ne dea niște hârtii, o adresă emisă de 
dumneavoastră, semnată de dumneavoastră și de doamna Sztakics, așa, în care scrie – 
Stimați elevi, stimați părinți, stimate cadre didactice, da, așa, și cu plicul respectiv, și cu 
urna acolo, cu toate dotările necesare, s-a lucrat zdravăn la chestia asta, cu un număr de 
întrebări adresate elevilor, dar eu cred că mai mult elevilor de clasa a XI-a și a XII-a, și 
părinților, și cadrelor didactice, așa, cu tot felul de întrebări despre confortul din școală, din 
stradă, deci ne rupem gâtul până la Mihai Viteazul, dar ne interesează confortul de mai 
târziu. Eu consider că această activitate este o campanie electorală mascată. Da, da, da. M-
am dus acasă cu astea, le-am citit, le-am așa, deci, aici putea să spună foarte bine „Stimați 
elevi de clasa a XI -a și a XII-a, dacă aveți 18 ani, Stimați părinți și Stimate cadre 
didactice.” n-am înțeles de ce n-am avut decența să amânăm această anchetă, sau cum să-i 
spunem, test sociologic, sau cum vreți să-i spuneți, așa, după 11, ca să nu dea loc la 
interpretări. N-am înțeles de ce a intrat prin școală prin intermediul la băiețelul acesta, care 
are 3 ore la noi la școală. De ce nu a fost, de ce nu și-a asumat direcțiunea, eu știu, 
activitatea asta, să spună asta este, asta este. Noi, deci doamna Ionela Prodan care 
candidează pentru postul de senator, a vrut să viziteze Mihai Viteazul. Și Liceul de Artă, că 
e cu muzica, așa, și școala noastră. I s-a spus, nu, că facem campanie electrală. Cum să 
intre în școală, cu... bun. Dar astea pot intra, acuma. Acuma, eu știu că cineva ne crede 
tâmpiți. Dintotdeauna am fost considerați tâmpiți, dar chiar tâmpiți nu suntem toți. Eu, de 
exemplu, nu mă consider din respectiva categorie. Nu înțeleg care este scopul acestor 
adrese, de ce ele nu au un număr de intrare către școală, m-am dus la secretariat și am 
întrebat, dați-mi numărul prin care a intrat adresa în școală. Nu există. Au intrat la tanti, la 
nenea ăsta, așa, în plic, un profesoraș care are 3 orede psihologie la noi la școală. Eu sunt 
sigură că el e  membru UDMR de bază, și s-a zis tu du-te bă, acolo, că eu sunt prieten cu 
doamna, că eu i-am făcut doamnei director un serviciu, tu du-te acolo, că doamna trebuie 
să-mi plătească serviciul. Și a plătit acuma. Așa, deci ați început să primiți contraservicii, 



 

 

așa, serviciu contra serviciu. Repet, și vă rog să consemnați și în procesul – verbal, eu 
consider că este o campanie electorală mascată, dacă exista decență, lăsam această 
activitate după data de 11 decembrie, pentru că poate da, nu-i așa, naștere la interpretări. 
Eu care sunt angajată politic, imediat am..așa. Am avut o disvuție cu directoarea, nu prea 
am cu cine discuta, dar i-am explicat că nu-i normal așa ceva, ea a venit cu argumentul 
că...da domnul, nu zâmbiți, că zâmbiți degeaba. Cu tot efortul pe care-l faceți, zâmbiți 
degeaba. Așa. Deci, deci, argumentul a fost că domnul e director nu știu pe unde, habar n-
am unde e director Brassai, așa. Bun. Și dacă e unul director pe undeva, se poate duce 
oriunde, și se poate duce cu hârtii din astea într-o școală? N-am înțeles. Vă rog să mă 
lămuriți și pe mine. Azi n-am avut timp, că am avut ore, și n-am avut cum să ajung, dar 
trebuie să informez la partid, trebuie să informez la Prefectură, în primul rând, pentru că 
domnul prefect este reprezentantul Guvernului în teritoriu, și trebuie să ia cunoștință de 
toate aceste abateri. Repet, noi dacă am vrut să intrăm într-o școală, ni s-a spus că nu, e 
campanie electorală. Dacă e campanie electorală, toată lumea să facă campanie electorală. 
Și punctul 2, rugămintea ar fi ca pentru 1 Decembrie, să încercați să dăm lumină și pieței 
comuniste, așa cum vă place să numiți Piața Mihai Viteazul,  de deasupra ilustrului balaur. 
Vă mulțumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
primar.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da, știu că deranjează pe 
mulți faptul că sunt primar. Dar, sunt primar chiar și în campanie electorală, și nu se 
oprește nici viața, nici activitatea primăriei, că este campanie electorală, sau nu este 
campanie electorală. Nici eu, nici doamna Sztakics nu candidăm la nicio funcție, la aceste 
alegeri parlamentare, nu ne găsiți nici măcar pe locul 4, sau 7, sau nu știu ce loc, pe listele 
UDMR-ului, la parlamentare. Pur și simplu nu suntem pe liste, nici pe locuri eligibile, nici 
pe locuri neeligibile. Nici doamna viceprimar, nici eu. Eu cred că dreptul de a zâmbi al 
oricărui cetățean român nu poate fi luat de nimeni, deci haideți să lăsăm măcar acest drept. 
Până și pe vremea lui Ceaușescu am avut dreptul să plângem și să visăm măcar în limba 
maghiară, haideți să zâmbim...bine. Iar acest băiețel despre care dumneavoastră vorbiți este 
un coleg de-al dumneavoastră, a terminat o facultate, și cred că ar trebui să vă respectați 
măcar, dacă nu ne respectați pe noi, colegii de aici, din când în când, măcar să respectați 
colegii de breaslă. Pentru că, acest domn, Brassai László a terminat o facultate de stat la 
Cluj, pe vremea când încă se făcea facultate și școală la universitate, și așa mai departe. 
Este vorba despre un studiu care a fost comandat de Primărie, votat inclusiv de 
dumneavoastră, în bugetul orașului, este un studiu pe care l-am comandat, și care se 
efectuează. Este un studiu care va dura 3 luni, că s-a început pe nu știu cât noiembrie, sau 
va începe pe 12 decembrie, nu cred că are vreo relevanță, nu cred că înseamnă campanie 
electorală când întreb de la cineva, ceva. Nu știam că asta este campanie electorală, că 
întrebi pe cineva ce părere are despre ceva. Nu este comandat de UDMR, este comandat de 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Deci, asta este situația. Este perfect apolitic. Deci, 
nu am semnat ca funcționar, sau ca cineva care am o funcție în UDMR, am semnat ca și 
primar. Încă o dată vă spun, place sau nu place, și în campania electorală sunt primar, 
semnez zilnic foarte multe acte.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „S-a prezentat domnul 
consilier Bálint.” 

Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am crezut că aici, 
în marea campanie eu rămân în liniște, dar pe parcursul ședinței m-am gândit să fim atenți 
la cine, ce și cum semnează, și mă mir, că după ce consiliul adoptă, în unanimitate, într-o 



 

 

manieră elegantă, finanțarea cheltuielilor cu 1 Decembrie, după ce uităm că s-au promis 
atât de multe autostrăzi, în campanie, că nici nu știm când au început, de exemplu 
Autostrada Transilvania Nord, care ar trebui să fi la graniță, de foarte mult timp, nu este 
nicăieri, și atunci văd că atât de mult au ținut doi colegi la respectarea termenelor, că nu i-
au putut ierta săracului Berde Mózsa că statuia i se va construi doar de 15 martie. 
Mulțumesc frumos că m-ați ascultat.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna consilier 
Pârvan Rodica.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Era o prelungire, totuși, domnul 
primar, să plec de aici lămurită. Domnul Brassai, pe care-l respect, evident că îl respect, că 
e colegul meu, eu respect orice om atât cât pot. Domnul Brassai, de ce dânsul a fost delegat 
să ne trimită, să ne emită acele teste, și nu conducerea școlii, și așa, pentru sufletul meu, 
domnul Brassai este, sau nu este în UDMR. Nu știți. Bineînțeles că nu știți. Vă muțumesc 
frumos. Eu știu. Eu știu.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul doamna 
viceprimar.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA- JUDIT (lb.r.): „Deci, acum, cred că o lună 
sau două luni, am inclus în bugetul municipiului o sumă care prevede efectuarea unui 
studiu care este menit să aducă niște propuneri menite să îmbunătățească calitatea 
învățământului în acest oraș. Ca atare, printr-o procedură de achiziție publică, pe SEAP, a 
fost selectă o entitate care efectuează acest studiu, entitade din care face parte, întâmplător, 
și domnul Brassai, habar nu avem dacă este mebru UDMR, sau nu, pentru că niciodată nu 
m-am întâlnit cu dânsul la ședințele de la UDMR. Ei au elaborat acele chestionare care 
sunt dedicate profesorilor, părinților și elevilor, eu și cu domnul primar am semnat acea 
adresă, prin care informăm școala că da, ei realizează un studiu comandat de către 
Consiliul Local, de către Municipiul Sfântu Gheorghe, și nu este cineva venit de pe stradă 
să facă campanie electorală, sau să vândă ceva, sau orice. Deci, efectiv îi legitimăm pe ei, 
că au câștigat prin licitație publică, să efectueze studiul. Deci, sunt obligate instituțiile de 
învățământ, cred, să faciliteze efectuarea acestui studiu, în baza chestionarelor. Acest 
studiu, desigur, va fi prezentat și în cadrul Consiliului Local, bănuiesc că va fi interesant 
pentru toată lumea.”  

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Doamna consilier 
Pârvan Rodica.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu m-ați convins, pentru că puteți 
să aveți decența și dumneavoastră să trăiți în realitatea asta locală a noastră, și știți foarte 
bine că suntem în campanie electorală. Doar să nu vă susțineți pe dumneavoastră, ci vă 
susțineți prietenii. Ați trimis astea, să arătați populației orașului ce griji aveți 
dumneavoastră, UDMR-ul, față de bunul mers al orașului. Concluzia, vă rugăm să ne 
votați. Deci, nimeni nu este tâmpit, așa cum ne credeți dumneavoastră. E campanie 
electorală mascată. Degeaba încercați să ne convingeți, și degeaba ne credeți tâmpiți, că nu 
suntem tâmpiți. V-am spus, și vă repet. Trebuia să aveți decența și să așteptați, să lăsați 
după 11, că mai sunt 10 zile. Deci, chesia asta că dumneavoastră trăiți în afara campaniei 
electorale, pe mine nu mă convinge. Nu mă convinge.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul consilier 
Cochior Andrei.” 

Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Eu mulțumesc cum a înțeles 
colegul despre activitatea sportivă, îi mulțumesc foarte mult, și nu mai comentez nimica, 
dacă domnul consilier a spus că sunt împotrivă, greșește. Dânsul era în afară de subiect ce 



 

 

am discutat eu, despre sala sporturilor. Era în afară de subiect și domnul care candidează, 
domnul consilier, pentru că nu m-am lăudat, și nici nu doresc, dimpotrivă, mă bucur că se 
face, dar haideți să nu stricăm ceea ce este făcut. Trebuie să faci retroactiv o analiză, ce ai 
făcut în atâția ani? În 26 de ani. Și acum avem echipă. Foarte bine. Să știți că mă bucur. 
Am fost la meci. Deși nu-mi place fotbalul, m-am dus cu colegii. Dar, să nu înțelegeți 
greșit, că sunt împotriva unor lucruri bune. Nu sunt împotrivă. Ceea ce am anunțat în alea 
două cuvinte, o să vă demonstrez data viitoare, că am dreptate. Și o să-i spun domnului 
consilier, dacă ajunge deputat în București, o să aibă dezbatere cu mine, trebuie să se 
pregătească pentru istoria din 2000, 1995, 2000, că dacă a fost tânăr, sau a fost un subiect 
cu aceste lucruri. Deci, eu nu mai vorbesc, să mă-nțelegeți. Din acest moment, eu încă o 
dată m-am ...am fost așa surprins, că sunt împotriva sportului. Doamne ferește! 
Dimpotrivă. Dimpotrivă, să știți. Și mă duc, și am fost tot timpul. Dar nu se poate. Eu vă 
mulțumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
intervenții. Ședința s-a încheiat. Vă doresc o după-amiază plăcută! 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 27 aprilie 2017. 
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