
 

 

 
 
 
 
Nr. 35.573/2016 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 8 iunie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Guruianu Mădălin-Doru, Kelemen Szilárd-Péter, Rokohl-
Jakabos Janka-Krisztina, Vargha Mihály-Béla.  
 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. 898/03.06.2016.  
 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 CZEGŐ ZOLTÁN (lb.r.): „Salut cu respect colegii consilieri prezenţi la 
prima şedinţă de după alegeri, şi eu consider că cel mai important punct ar fi să luăm în 
calcul rezultatele alegerilor. Felicitări celor care au obţinut un nou mandat, în primul rând 
domnului primar, viceprimar şi aşa mai departe. Acum, trebuie să numim o persoană pentru 
prezidarea şedinţei, iar în ordine alfabetică, urmează domnul consilier Gazda Zoltán care, 
evident, va prezida şedinţa foarte bine, căci are experienţă în rezolvarea unor astfel de 
sarcini, şi altele asemănătoare. Mulţumesc frumos. Rog să votăm în legătură cu numirea 
preşedintelui de şedinţă. 
 Se votează cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (Gazda Zoltán), 2 consilieri nu au votat 
lipsind de la vot (Incze Alexandru, Pârvan Rodica) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
145/2016,  
  Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
încredere. Văd că nu avem nevoie de traducător. Pe invitaţia de azi apar 3 puncte, şi 4 cu 
Diverse. Întreb dacă are cineva şi alte propuneri? Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Aş dori să revoc punctul 3, 
şi să propun un punct D1 şi un punct D2. Punctul D1 se referă la rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe, iar punctul D2 se referă la desfacerea unui contract. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
propuneri. Acum, întreb cine este pentru includerea punctului D1, pe Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Am aprobat. Cine este de acord cu includerea pe Ordinea de zi a 
punctului D2?” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am aprobat în unanimitate şi includerea acestui punct. Acum, vă rog să votăm 
Ordinea de zi a şedinţei de azi, în întregime.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Am adoptat Ordinea de zi. Trecem la punctul 1 pe care-l 



 

 

prezintă domnul primar. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
Documentației tehnico-economice faza PT (proiect tehnic) inclusiv modificarea 
indicatorilor aprobați prin H.C.L. 247/2014 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 
strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 2014 
am aprobat documentaţia tehnico – economică a străzii Kós Károly, şi am anunţat licitaţia 
publică pentru proiectare şi execuţie. După predarea proiectului, este necesar să actualizăm 
indicatorii tehnico – economici. Deci, despre asta este vorba în acest proiect de hotărâre. 
Dacă se adoptă acest proiect, atunci sunt şanse foarte mari să înceapă lucrările pe strada 
Kós Károly. Mai trebuie adunate la dosar anumite documentaţii, dar eu am încredere că 
până săptămâna viitoare se va întâmpla acest lucru. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos şi 
eu. Deoarece am picat ca musca în lapte, nu ştiu dacă comisiile...cred că comisiile au 
discutat proiectul. Deci, la şedinţă extraordinară nu este obligatoriu. În regulă, atunci întreb 
dacă are cineva observaţii, intervenţii, în legătură cu acest proiect de hotărâre? Văd că nu 
are nimeni, aşa că vă rog să votăm în legătură cu primul punct de pe Ordinea de zi a 
şedinţei de azi. Vă rog.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
146/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Punctul 2 îl prezintă tot domnul primar. ” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 
care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Închiderea depozitului neconform de 
la Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea 
Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în 
administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În urmă 
cu câţiva ani am cedat acest teren Consiliului Judeţean, teren pe care se afla groapa de 
gunoi. Din durse europene şi din bugetul Consiliului Judeţean, s-a reuşit finalizarea acestei 
investiţii, s-a închis groapa de gunoi. Acum, preluăm acest teren care este din ce în ce mai 
verde din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului 
Județean Covasna în proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în 
administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Da, şi devine, încet – 
încet, spaţiu pentru plimări şi mă gândesc, într-un centru de recreere. Mulţumesc frumos 
pentru prezentare. Intervenţii, observaţii? Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm şi în 
legătură cu acest punct.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
147/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Punctul 3 a fost revocat de către iniţiatorul lui. Punctul 
D1 se referă la rectificarea bugetului.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Spre 
deosebire de rectificările cu care ne-am obişnuit, acum vorbim de o rectificare mică, de 
25.000 lei, o parte din această sumă se alocă Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, şi o parte 



 

 

se alocă Uniunii Pedagogilor Români şi Maghiari. Totodată, se regrupează suma de 5760 
lei, la capitolul Transporturi. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii? Propuneri? Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
148/2016. 
 „Consiliul a adoptat în unanimitate şi această hotărâre. Punctul D2 se referă la 
rezilierea unui contract.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încetării 
Contractului de păşunat cu nr. 23552112.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Demeter Dénes. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 2014, 
la data de 12 mai, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe a încheiat un contract de păşunat cu domnul Demeter Dénes. La solicitarea 
domnului  Demeter Dénes, acum reziliem acest contract. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Observaţii? Propuneri? Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
149/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Prin aceasta, şedinţa extraordinară de azi a luat sfârşit. 
Sunt persoane care doresc să ia cuvântul la Diverse. Doresc să urez mult succes noilor 
consilieri în următorii 4 ani. (lb.r.): Doamna Rodica Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „O întrebare, domnule primar. Nu 
neapărat când va avea loc şedinţa de confirmare a noului consiliu, dar mai ales problema 
laptop-urilor ne interesează. Noi avem un laptop pe perioada mandatului. Ce se va 
întâmpla cu el, ca să ştiu, cel puţin eu, sau cei care vor să procedeze ca atare. Mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Şedinţa va avea loc în ultima 
săptămână din luna iunie, sau în prima săptămână a lunii iulie. În ceea ce priveşte 
calculatoarele, cei care îşi vor continua mandatul, se prelungeşte, iar cei care îşi finalizează 
mandatul, în mod normal ar trebui să predea acel calculator. Mulţumesc.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Cei care, de exemplu plecau, aveau 
posibilitatea să-l cumpere, pentru că au fost cazuri. Nu ştiu dacă e, nu e, de asta întreb. Pe 
mine nu mă vizează.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Domnul consilier 
Czegő Zoltán, doriţi să luaţi cuvântul la subiect?” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.r.): „Aceasta este ultima şedinţă? Nu. 
Atunci nu-mi iau rămas bun.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Atunci, nu-ţi lua la 
revedere. Are cuvântul domnul consilier Cserey Zoltán.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN (lb.m.): „Aş dori să atrag atenţia asupra 
unor mărunţişuri. În centrul oraşului, la magazinul Péter Pista este o tablă mare, unde se 
atrage atenţia asupra obiectivelor turistice ale oraşului. Aceasta este partea pozitivă a 
lucrurilor. Partea negativă este că textul în limba română este dublu, dacă nu chiar triplu 
faţă de cel în limba română. În astfel de cazuri, omul se simte de două ori în minoritate. Pe 
vremuri, Szilveszter Lajos, ....este acolo o pensiune, un restaurant, şi numele acestuia 
apărea dublat, atât în maghiară, cât şi în română, Dózsa. Deci, cu intervenţia lui Szilveszter 
Lajos, s-a reuşit să se schimbe, să apară doar un nume.aş mai menţiona două lucruri 
mărunte care este important pentru toată lumea, cred eu. Debreczeni László este mult prea 



 

 

modest să vorbească despre propria lui stradă, acolo unde locuieşte, dar şi eu circul des pe 
strada Kökényes, şi văd că trotuarul este într-o stare deplorabilă. Toată lumea circulă pe 
stradă, şi fiind vorba despre o stradă destul de circulată, cred că trebuie cumva rezolvat. Ori 
cu piatră cubică, sau cu covor asfaltic. Oricum, trotuarul este extrem de îngust, căci 
întreaga stradă este destul de îngustă. Dar când omul ajunge la capătul străzii Kökényes, şi 
ar dori să treacă spre magazin, spre Kaufland, prin strada Lunca Oltului, atunci încep 
problemele, căci nu este nicio trecere de pietoni. Nici în stânga, nici în dreapta. Cred că ar 
trebui mers o jumătate de kilometru pentru ca omul să poată trece strada, dacă într-adevăr 
doreşte să respecte legile de circulaţie. Este foarte periculos, mai ales dacă omul este cu 
copii mici, căci este vorba despre maşini care circulă cu viteză, şi cred că tot ar trebui 
intreprins ceva, în acest caz. Pentru a putea circula înspre Kaufland, din Ciucului, strada 
Ciucului şi împrejurimi, în condiţii normale şi de siguranţă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Domnul 
primar doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.m.): „ Mulţumesc frumos. În 
legătură cu strada Kökényes, s-a încheiat deja contract de execuţie a lucrărilor, cu 
executantul. Când vor începe lucrările, depinde în mare parte de perioada în care firma va 
face să dispară reţelele de electricitate, deci nu prea cred că anul acesta vor începe lucrările. 
Cred că este mai real dacă spunem că strada Kökényes se va reînnoi în primăvara anului 
viitor. În ceea ce priveşte trecerea de pietoni de pe strada Lunca Oltului, s-a mai adus în 
discuţie aici, în Consiliu, despre asta, şi am mai spus că acel tronson de drum nu este în 
administrarea oraşului. Practic, acel tronson este parte a DN12, şi când s-a reabilitat DN12, 
de la Chichiş, prin Miercurea Ciuc şi Gheorgheni, până la Topliţa, atunci noi am predat 
această parte a drumului, am cedat dreptul de administrare Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania. Ceea ce şi-au asumat atunci, încă nu s-a 
realizat complet, şi tocmai de aceea nu putem să preluăm încă înapoi de la ei acel tronson 
de drum. Deci, practic, în acest moment, din punct de vedere juridic nu avem dreptul să 
marcăm trecere de pietoni. În momentul în care se realizează recedarea, şi eu am încredere 
că acest lucru se va întâmpla repede... de fapt, avem două posibilităţi: realizăm acum 
preluarea de la  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, dar atunci 
renunţăm să aducă la nivelul drumului capacele de canalizare, de exemplu, ceea ce ar fi 
responsabilitatea lor, şi nu au făcut-o încă, şi atunci trebuie să o facem noi, şi atunci vine 
Curtea de Conturi, şi ne întreabă de ce am luat înapoi, şi de ce nu am aşteptat. Cealaltă 
posibilitate este să rămână acolo până se rezolvă, dar şi asta are două mari probleme, sau 
chiar mai multe, dar două, în orice caz. Una din ele este cea a trecerilor de pietoni, iar 
cealaltă, cu privire la firmele care sunt pe marginea drumului, acestea trebuie să plătească 
anual, sume enorme Companiei Naţionale, pentru a putea ieşi din curtea societăţii, pe acest 
tronson de drum. Eu aş semna şi mâine, fără să stau pe gânduri, să preluăm acel tronson 
înapoi, dacă nu aş şti că în 2 sau 3 ani vine cineva şi calculează cât costă ridicarea la nivel 
a capacelor de canalizare, şi ne spune că acest lucru nu ar fi fost sarcina noastră, şi cineva 
să plătească pentru asta. Asta este problema cu această stradă, nimic mai mult. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.r.): „Doamna Pârvan, 
procedural cereţi cuvântul?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mai mult decât procedural, că n-am 
decât câteva puncte. Păstrez energia pentru ce urmează. Stimate domnule primar, vă rog 
tare, tare mult, să faceţi cumva pentru o dimineaţă când aveţi timp, sau când veniţi spre 
servici, să vă orpiţi un pic la intersecţia aceea de la Mikes Kelemen, Brâncuşi, care merge 
spre Simeria. Este un dezastru. Ne-au luat până şi secundele acelea, că asta era problema 



 

 

pentru care intervin oamenii, sunt supăraţi, şi pe bună dreptate sunt supăraţi, pentru că eu 
am noroc, pentru că cobor şi merg pe jos câţiva metri, nicio problemă. Eu aş vrea să vin şi 
pe jos, că stau foarte aproape, dar e vorba de oameni. E o încurcătură groaznică acolo, şi 
măcar apăreau secundele acelea, 7, 6, 5, ştia omulcând să apese pe asta. Şi copiii, acolo, 
dimineaţa, e groază. Le dau indicaţii, stai să-ţi mai spun, să pun în ghiozdan, că ai uitat 
pachetul. Este criminal ce se întâmplă. Haideţi într-o dimineaţă, să faceţi un efort, şi să 
găsim împreună. Eu nu mă pricep chiar aşa de tare la lungimi, la măsurarea distanţelor, dar 
ai scăpat de o oprire, de un stop, ai dat de celălalt, imediat. Nu vă spun, şi pe ungureşte, şi 
pe româneşte, cred că şi pe ţigăneşte, se aude tot ce e de auzit, dimineaţa, în zona 
respectivă. Trebuie găsită o soluţie. Nu ştiu ce se poate face, dar ca o primă măsură, dacă ar 
putea poliţia să repună secundele acelea sus, acolo. Te uitai, eşti în spate, eşti în dreptul la 
intrarea de la Mikes, măcar te uitai când îţi vine rândul, acolo. Este îngrozitor ce se 
întâmplă. Am fost plecată, la sfârşitul săptămânii în Bucovina, în nordul ţării, şi am văzut 
la Roman, un oraş jumătate cât Sfântu Gheorghe, nişte parcări care mi-au stârnit invidia. 
Parcări etajate, aşa, care chiar cred că nu ar costa o avere, şi mă gândeam, deja le şi plasam 
cu mintea, numai banii nu-i avem, acolo, lângă Banca Comercială, sau în spate, unde a fost 
DelcaServ-ul, sau probabil în multe alte locuri. Foarte multă economie de spaţiu crează 
aceste parcări separate. Eram invidioasă. La un moment dat, zic: uite un oraş aşa de mic, 
jumătate cât al nostru, a reuşit, şi noi nu reuşim să plasăm nişte parcări. Sunt nişte 
acoperişuri transparente, şi nişte stâlpi de susţinere. Normal, trebuie să aibă şi greutatea 
respectivă. Poate că în perioada viitoare vom reuşi şi noi să dăm un aspect şi să eliminăm 
puţin aglomeraţia aceasta. Prima problemă este cea mai stridentă. Iar ca să-i răspund 
domnului coleg, care şi-a terminat toate activităţile, şi măsoară literele din oraş, de la 
Amigo, de nu ştiu unde, v-aş ruga să încercaţi să treceţi prin faţă pe la Finanţe, să vedeţi 
cun scrie Finanţe şi Anaf în româneşte, şi cum e în limba maghiară, dacă tot vă preocupă 
aşa de tare problema asta a mărimii literelor, şi după aceea, eventual, să mai discutăm 
despre drepturi, despre minoritar, din astea, pentru că vă spun încă o dată: am fost în nordul 
ţării, la o nuntă din Suceava, venind de acolo m-a durut sufletul. Noi ne arătăm cu degetul 
cât suntem de români şi cât suntem de maghiari, şi ceilalţi se dezvoltă, din păcate, şi îmi 
asum ceea ce spun. Îmi asum ceea ce spun. Voi intra în comisia socială, în viitoarea 
comisie, că nu mă mai pasionează comisia economică, că nu mai am de ce, că nu mai sunt 
director de şcoală, şi voi încerca, într-adevăr, să fac ceva pentru oameni. Probabil că voi 
scăpa şi de concurenţa incomodă, şi atunci voi activa, într-adevăr, aşa cum se cuvine pe 
ultimul mandat de consilier. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Vă rog să 
nu trecem la aluzii tendenţioase, vă rog frumos. Domnul primar doreşte să răspundă.”
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Într-
adevăr, având în vedere faptul că există o super concentrare, sau supraconcentrare a unor 
instituţii de învăţământ în zona centrală a oraşului, dimineaţa între 7,15 şi 8,00 este o 
aglomeraţie în anumite zone ale oraşului, însă toată lumea spune că nu poţi organiza un 
trafic în aşa fel încât în perioada de vârf să fie totul fluent, pentru că dacă este fluent în 
perioada de vârf, înseamnă că restul zilei, practic, se folosesc spaţii care ar trebui date 
pietonilor, sau ar trebui să fie spaţii verzi. În ceea ce priveşte secundarul acela, se 
analizează reamplasarea. Practic, aici vorbim de nişte semafoare inteligente care, în funcţie 
de numărul de maşini care stau într-o parte sau alta, se schimbă. Deci, nu are aceeaşi 
lungime de verde şi dimineaţa şi seara, şi la prânz, şi aşa mai departe, din această cauză nu 
se poate să arate secundele. Deci, ori renunţăm la acest sistem şi totul va rămâne fix, şi 
atunci se pot remonta acelea. Este o decizie pe care trebuie să o luăm, dar se va lua această 
decizie, în viitorul apropiat. În ceea ce priveşte parcările etajate, şi noi avem în plan parcări 



 

 

etajate, sperăm că în perioada următoare vom putea atrage fonduri EU pentru a realiza şi 
parcări etajate. Până la urmă, eu cred că există mai multe soluţii pentru această 
decongestionare a traficului de dimineaţă, dar este un proces mai lung, ţine şi de 
mentalităţi, ţine şi de organizarea pe care noi o facem în ceea ce priveşte instituţiile, şi aşa 
mai departe. Cred că o să avem timp, în perioada următoare, să luăm decizii bune, şi să 
optimizăm şi aceste lucruri. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Nemaifiind şi alţi doritori la luarea cuvântului, prin aceasta şedinţa noastră a luat sfârşit. 
Domnul József Álmos. Sper că nu e vorba despre aluzii, căci rugămintea mea ar fi să le 
dăm la o parte. Mulţumesc.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Prima mea observaţie: la şedinţa 
anterioară de consiliu s-a adus în discuţie statuia Mariei dăruită de domnul paroh Pakó 
Benedek. Aş dori să ridic problema locaţiei în care se plănuieşte amplasarea acestei statui. 
Nu ştiu cine a hotărât această locaţie, la intersecţia străzii Andrei Şaguna şi Vasile Goldiş, 
căci înainte de 1968, acolo erau păşuni, nu era nimic acolo. Deci, nici nu se putea şti unde 
a fost graniţa Simeriei. Pe de altă parte, cred că în faţa muzeului, unde în urmă cu câţiva 
ani s-a amplasat stâlpul de hotar, acolo ar încăpea bine şi această statuie, dar şi din punct de 
vedere cultural şi turistic, ar fi mult mai bine aici, deci ca Statuia Mariei să fie amplasată în 
curtea muzeului. Cealaltă observaţie am formulat-o având la bază problema ridicată de 
doamna Pârvan. Nu numai circulaţia de la Mikes este foarte aglomerată, ci am putea spune 
că este o problemă care ţine toată ziua, pe strada Tavaszi Sándor, unde se claxonează în 
permanenţă, căci maşinile nu încap una pe lângă cealaltă, iar pe de altă parte, strada Gödri 
Ferenc este aproape goală. Acolo, eu i-am spsu deja domnului Czimbalmos Csaba, iar 
dumnealui a vorbit deja cu cei de la poliţie, şi au spus că ei nu sunt dispuşi să aducă 
modificări. Acolo ar trebui introdusă circulaţie cu sens unic, căci mai ales dimineaţa, este 
imposibil de circulat, atât ca şi pieton, cât şi cu alte mijloace. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim. Domnul 
primar are cuvântul.”  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „ Mulţumesc frumos. Deci, 
sunt câteva străzi în oraş unde ar trebui introdusă circulaţie pe sens unic. În permanenţă 
avem discuţii în legătură cu această problemă, cu Poliţia. Sunt străzi unde am solicitat să se 
amplaseze plăcuţe cu parcarea interzisă. Martinovics, Kossuth Lajos, dar din oarecare 
motive, încă nu am ajuns să avansăm. Dar eu am încredere că aceste lucruri se vor rezolva 
rapid. Cred că sunt motive complexe, şi nu trebuie să rupem acum, firul în patru. În ceea ce 
priveşte statuia, discuţia rămâne deschisă. Acolo spaţiul este foarte îngust, nu ar ieşi în 
evidenţă, dar să vedem.  Dacă găsim un loc mai bun decât intersecţia Şaguna – Goldiş, nu 
suntem împotrivă. Dar să punem acolo pe trotoar, eunu văd cum, s-ar pierde. Mulţumesc 
frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GAZDA ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Acum, chiar că s-a terminat şedinţa extraordinară de azi. La revedere şi vă doresc poftă 
bună!” 
 
  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 25 august 2016. 
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