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 Încheiat azi, 25 mai 2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 21 membri, 2 reprezentant ai satelor aparţinătoare 
Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Miklós András – Coşeni, doamna Vaszi Etelca - Chilieni. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate 
cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 851/2017.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul primar Antal Árpád-András, doamna Sztakics 
Éva-Judit și domnul Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár 
Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Stimați colegi consilieri, bine 
ați venit la această ședință ordinară din această lună. Vă întreb dacă aveți sugestii pentru ordinea 
de zi. Da, Tóth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN CSABA (lb.m):Da, eu aș vrea să propun două 
puncte pentru ordinea de zi. Primul ar fi despre bilanțul contabil al companiei noastre 
SEPSIIPAR, iar al doilea despre vânzarea hotelului Bodok, adică despre modificarea caietului de 
sarcini aprobat de consiliu. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, doamna Sztakics 
Éva-Judit dorește să ia cuvântul. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Da, și solicit dezbaterea unui 
punct D3 în ziua de azi, un contract de asociere între oraș și asoc. Vadon privind organizarea 
reuniunii vânătorilor. De asemenea, solicit, propun schimbarea ordinii, adică punctul 25 să fie 
dezbătut înainte de punctul 20, deoarece asta ar fi ordinea logică a hotărârilor. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Vom separa atunci cele trei 
puncte din ordinea de zi, cele trei sugestii. Dacă am înțeles bine, domnule viceprimar, D1 este 
bilanțul SEPSIIPAR. Sunteți de acord cu adăugarea sugestiei domnului viceprimar la ordinea de 
zi? Vă rog să votați. 
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 Al doilea punct de ordinea zi este despre vânzarea hotelului Bodok. Sunteți de acord ca 
această sugestie să fie admisă ca proiect de hotărâre? 
  Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 Punctul D3 privind contractul de asociere între oraș și Asociația Vadon, sunteți de acord 
ca sugestia să fi admisă?  
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 Avem și o sugestie privind schimbarea ordinii. Sunteți de acord ca proiectul de hotărâre 
nr. 25 să fie dezbătut înainte de nr. 20?  
 Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna consilier Pârvan Rodica a ridicat mâna. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): Două problemă am. Una: vreau să mă 
înscriu la diverse. A doua: la ultima ședință am anunțat, că datorită mizerie la crea s-a recurs la 
decernarea premiului Pro Urbe, nu discriminare, mizerie, vă rog să se rețină termenul, să noteze 
așa cum o spun, am declanșat o formă de protest pe loc, în sensul că am plecat din localitate în 
după amiaza zilei de decernare, dimineața. Și a duoa formă este, pe care l-am anunțat de altfel, că 
în trei ședințe consecutiv, adică mai, iunie, iulie îmi rezerv dreptul de a vota cu nu orice fel de 
proiect, excepând anume proiecte care vizează societatea românească, la care voi închide 



microfonul. Deci trei luni de zile îmi continui protestul pentru mizeria la care s-a recurs la 
decernarea premiului Pro Urbe. Vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Gheorghe 
Ion a semnalat că dorește să ia cuvântul. 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): Aș vrea să mă înscriu la diverse pentru o 
problemă. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Rog consilierii să 
voteze privind întreaga ordine de zi.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica). 
 PUNCTUL I de pe ordinea de zi: privind rectificarea bugetului general al municipiului 
Sfantu Gheorghe pe anul 2017. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc, bun venit tuturor, mă 
bucur că suntem prezenți toți membri consiliului, indiferent dacă votați sau nu. Primul punct de 
pe ordinea de zi e privind modificarea bugetului orașului nostru, completăm bugetul din 2017 cu 
675000 de lei, cu această modificare se calculează un venit de 132638860 de lei, de asemenea, 
efectuăm diverse restructurări, în cazul Arenei Sepsi, unde lucrările s-au terminat, am preluat 
clădirea, și vă invit ca săptămâna viitoare s-o vizităm împreună, să mergem la Arena Sepsi. 
Contribuția orașului a costat mai puțin cu 243.000 de lei, decât suma planificată, de aceea 
regrupăm această sumă pentru a acoperi alte cheltuieli. Mărim capitalul societății pe acțiuni Sepsi 
Rekreatív cu 540.000 de lei. Pentru capitalul societății SEPSIIPAR S.R.L., aprobat în 2015 cu 
249500 de lei, acum asigurăm 100000 de lei, și mai sunt restructurări minore, încă o sumă mai 
mare, 250000 de lei pentru Asociația pentru dezvoltarea turismului în județul Covasna, taxa de 
membru a orașului. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, vă rog să le formulați. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1 și 5 au avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. Există întrebări, observații legate de proiectul de hotărâre? Se 
pare că nu sunt. Atunci vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
149/2017. Mulțumesc.  
 PUNCTUL II de pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de 
bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2017,. 
Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. În bugetul anului 2017 
am pus deoparte 1 milion de lei pentru finanțarea bisericilor, pentru sprijinirea diverselor 
investiții. Am încercat să facem divizia ținând cont de numărul membrilor confesiunilor în Sfântu 
Gheorghe. Astfel, 20% din sumă a fost oferit bisericii ortodoxe, iar 80% bisericilor tradiționale 
maghiare. În decursul anului, liderii confesiunilor vor formula cereri conform sumelor. Biserica 
evanghelică a cerut acum 50000 de lei pentru renovarea imobiliarului de pe str. Kós Károly nr. 
62, proiectul de hotărâre fiind despre această temă, vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1 și 5 au avizat 
favorabil proiectul de hotărâre, la fel și comisia nr. 3, cu mențiunea că doamna consilier Pârvan 
Rodica nu a votat la ședința comisiei, ca semn de protest. Doamna consilier Pârvan Rodica a 
semnalat că dorește să vorbească. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): Chiar dacă votez cu nu, am dreptul la 
cuvânt. Deci și votul cu nu e un vot. Problema e în felul următor: proiectele 2 și 3 m-au stupefiat, 
că merg pe mână defapt, sunt aceleași. Am înțeles că a fost o sumă care s-a dat diverselor biserici 
și iarăși constat cu foarte mare drag, că noi nu intrăm la capitolul diferite biserici. Biserica 
Ortodoxă nu intră la diverse biserici. Prin oraș a circulat zvonul, până săptămâna trecută, că s-au 
făcut împărțirea fondurilor și că biserica ortodoxă va primi două miliarde vechi, adică 200 de 
milioane. Și am zis, că dacă se întâmplă așa, mă sui pe tur la primărie și zic: ”cucurigu”. L-am 
spus la toți acolo. Deci nu mă voi sui pe tur la primărie. Am zis, că dacă tot ce m făcut eu până 
acu la primărie a fost o chestie falsă. Deci mi s-a confirmat încă odată, că nu trebuie să mă sui pe 



tur la primărie, să strig ”cucurigu”. Am și spus preotului: cum îți închipui tu? E imposibil. Numai 
dacă se întoarce lumea pe fundul sus. E întoarsă complet. Și iată că mi se confirmă că am fost 
scutită de efortul acesta. Poate puneam și steagul acolo, dacă mă suiam să strig ”cucurigu”. 
Întrebarea mea este următoarea: am senzația că s-a creat la punctul trei o confuzie și suma aceea 
de 415.000 trebuia împărțită în două, cred că lipsește proiectul patru cu biserica ortodoxă, 
200.000 de lei și la biserica ortodoxă. S-a înaintat ”n” –poate vă spune colegul, că a fost acolo și 
a stat de vorbă cu preoții- adrese, s-au emis ”n” promisiuni: da, sigur, se face, se drege...Nu s-a 
rezolvat nimic. Acum ne trezim cu niște sume... Suma aceasta este acceptibilă, 15.000, dar 
415.000 e o sumă colosală, care se dă Nu era mai drept să se dea și bisericii acelea de pe malul 
Oltului, să se mai avanseze și ei un pic cu lucările? Nu cred că sunt în stare mai deplorabilă, decât 
în starea în care se află biserica Buna Vestire, pentru că se deteriorează și la ce se lucrează. 
Pentru că și enoiașii de la Buna Vestire sunt contribuabili la bugetul local al orașului Sfântu 
Gheorghe. Deci ei nu sunt scutiți de impozit. Deci defapt noi contribuim ca să se aloce aceste 
sume colosale. Deci după murdăria cu Pro Urbe vine o alta, după cum văd. Am anunțat și pe dl. 
prefect, i-am spus: nu este normal așa ceva, ca să se avanseze astfel de sume și nici măcar nu le 
dau la amărâtul acela o sumă de bani tot pentru lucrări, pentru că am citit cu atenție proiectele de 
hotărâri și am văzut. Cu ce expilcație se poate veni, că biserica ortodoxă din suma aceasta 
colosală, de la punctul trei, 415.000 de lei nu se dă nici un leu. Aș fi curioasă și eu să aflu despre 
ce este vorba și să văd de ce nu intrăm și noi la diversele biserici, când aveți depuse atâtea adrese 
depuse de la Buna Vestire...Vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul primar Antal Árpád-
András a semnalat că dorește să vorbească. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): Nu știu de ce, dar am anticipat faptul 
că veți interveni și am considerat la început că dau toate informațiile necesare totmai în ideea de a 
evita să mai intrăm în niște discuții inutile. Deci, în bugetul orașului, când am votat bugetul, am 
votat cu toții, cei care ați votat, un milion de lei pentru biserici. Am luat recensământul din 2011 
și am împărțit această sumă în funcție de procentul enoriașilor din municipiul Sfântu Gheorghe. A 
reieșit faptul că 20% fiind ortodoxi, 2 miliarde de lei vechi din această sumă pot fi cheltuite în 
acest an către biserica ortodoxă pentru diferite investiții de reparații, construcții, și așa mai 
departe, tot ce prevede legea, iar 800.000 de lei au fost alocate bisericilor tradiționale maghiare. 
Bisericile maghiare s-au înțeles cum împart această sumă și au înaintat deocamdată 2 cereri. Deci 
nu sunt alocate 800.000 de mii de lei, toată suma de 800.000 de mii. Deocamdată sunt două 
cereri: de la biserica reformată și biserica evanghelică. Biserica unitariană și biserica romano-
catolică încă nu a depus cereri, pentru că încă nu are documentația completă. Trebuie 
documentație ca să se depună acest lucru. La fel și cei de la biserica ortodoxă, în momentul în 
care se înțeleg între ei - pentru că nu vreau ca eu, sau dumneavoastră să decidem în locul lor - 
care sunt prioritățile de investiții ale bisericii ortodoxe, ci ei să vină cu propuneri. În momentul în 
care documentația este gata, la următoarea ședință a consiliului local adoptă. Au 200.000 de mii 
de lei pentru anul 2017, aprobat deja în buget. Deci este aprobat, trebuie doar aduse 
documentațiile. Și așteptăm momentul, suntem foarte mulți martori la ceea ce ați spus d-na 
Pârvan, să vă vedem pe tur la primărie făcând ”cucurigu”. Deci dacă documentațiile se depun, cu 
siguranță am convingerea că toți consilierii, pornind de la principiul egalității, echității și 
solidarității... Până la urmă fiecare biserică e minoritară în acest oraș. Nu există o biserică 
majoritară. Nici o biserică nu are 50% + 1 enoriaș în oraș. Nu știu cum sunt cele 21 de consilieri, 
nu am verifiact cine de ce religie este, dar foarte probabil nici măcar în rândul consilierilor nu 
există o majoritate vreunei confesiuni. Deci am convingerea că fiecare proiect va fi susținut de 
toată lumea, atâta timp cât am adoptat în buget acest lucru. Deci toată lumea va primi în funcție 
de priorități. Sunt în oraș trei, sau patru centre ortodoxe, ei trebuie să se înțeleagă între ei care 
sunt prioritățile pentru acest an și va fi susținut și votat de consiliul local foarte repede în 
momentul în care documentația este depusă. Așa că îmi fac griji pentru dumneavoastră, d-na 
Pârvan. Vă mulțumesc.  



 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): Nu m-ați convins. E o poveste dulce, ca de 
obicei. Acum ținem cont de procent. La Pro Urbe n-am ținut cont de procent. Și apoi mai e incă o 
problemă: sunt șase parohii în trei biserici, cum ar veni, și mâni sa alocat suma aceasta de 
200.000 de mii care trebuie împărțită în șase. Dincolo sunt 800.000 de mii, care ce știu eu în câte 
trebuie împărțite. Deci inachitatea este bătătoare la ochi. Eu am înțeles că se alocă o sumă pentru 
sprijinirea lucrărilor la aceste edificii religioase, și încolo, și aici. Acum mergem pe procent. Am 
schimbat formula de calcul. La Pro Urbe nu aveam procent, nu mai eram 20%, eram pe nicăieri. 
Acum deja mergem pe procent, că este în favoarea asta. Poveștile astea le credeam probabil, când 
soțul meu îmi făcea curte, să mă ceară de nevastă. Dar acum nu mai cred în poveștile acestea 
dulci. Scuzați-mă. Au trecut 44 de ani, de când ascultam povești de astea și m-am dus după ele. 
Vă mulțumesc. Nu, nu m-ați convins, și o consider din nou o discriminare, dar o să vedem ce 
finalitate o să aibă. Până la urmă rămâne problema deschisă. dacă va fi nevoie, mă sui pe 6 
septembrie și pun și steagul pe primărie. Vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): Deci d-na Pârvan, demult nu mai 
vreau să vă conving, să știți. Eu sunt mulțumit dacă conving cetățenii orașului de etnie română. 
Pe dumneavoastră nu mai vreau să vă conving, că m-am convins că nu pot să vă conving cu 
argumente raționale, și că de foarte multe ori realitatea nu vă interesează, așa că nu am cum să vă 
conving. Și chiar mă gândeam, dacă veți vota împotrivă și atunci când se va vota sprijinul pentru 
biserica ortodoxă, ca să fiți consecventă. Deci, d-na Pârvan, ca să lămurim un lucru. În momentul 
în care dorim să împărțim ceva corect, trebuie să avem un principiu. Eu cred, că în acest caz 
principiul matematicii este cel mai corect. Nu mergem pe principiul matematicii atunci de 
exemplu, când dăm banii pentru încălzirea bisericilor pentru că nu ne uităm la câți metri cubi are 
fiecare biserică, nu calculăm, ci am decis ca fiecare să primească aceeași sumă și împărțim tot 
matematic, dar egal, fără să ținem cont de alte principii. Știm exact câte biserici sunt, fiecare 
biserică primește un sprijin, și chiar am pornit de la principiul solidarității în sensul în care poate 
o biserică mai mică, cu o comunitate mai săracă primind aceeași sumă ca și o catedrală mai mare, 
cu o comunitate mai mare, îl ajutăm mai mult. Și cred că este corect. Eu nu cred că există vreo 
problemă. Și vreau să vă spun, că anul trecut eu am discutat cu reprezentanții bisericii ortodoxe și 
am spus că anul acesta așa vom proceda, am spus și procentul și au fost perfect de acord. Deci nu 
văd altă logică prin care am putea împărții banii, ca să fie corect pentru toată lumea. Și am mai 
spus: dacă vrem să mergem pe principiul proporționalității la Pro Urbe, trebuie să luăm publicul 
țintă de peste 70 de ani, unde proporția este de 87 la 13 la %. Vă mulțumesc.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, atunci să votăm 
cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
150/2017. Mulțumesc.  
 PUNCTUL III de pe ordinea de zi: privind alocarea unei sume de bani Parohiei 
Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV pe anul 2017. Prezintă domnul primar Antal 
Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc, deci dacă privim suma 
de 800000 de lei, atunci nu există atâtea persoane reformate, încât să cuvină această sumă 
congregației reformate, și nu în ultimul rând, există încă trei congregații, dar asta a fost decizia 
unanimă a preoților, ca aceasta fiind o biserică aflată în construcție, catolicii și unitarienii și 
evanghelicii au renunțat la o parte din sumă în beneficiul bisericii reformate, iar din cele patru 
congregații reformate trei au renunțat la suma totală, ca biserica nouă să avanseze cu construcția. 
Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1 și 5 au avizat 
favorabil proiectul de hotărâre, în comisia nr. 3 doamna consilier Pârvan Rodica nu a votat ca 
semn de protest. Votați vă rog cu privire la proiectul de hotărâre.  



 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
151/2017. 
 PUNCTUL IV de pe ordinea de zi: privind sprijinirea dotării unităților de învățământ 
preuniversitar de stat cu table interactiv. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Acest program a avut succes și în 
anii precedenți, școlile deja au început să strângă banii, deci am proceda și anul acesta cu o sumă 
mărită, anul acesta am lansa cu 100000 de lei programul prin care oferim sprijin 50% instituților 
de învățământ, care strâng 50% din prețul tablei interactive sau video proiectorului. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1 și 5 au avizat 
favorabil proiectul de hotărâre, în comisia nr. 4 doamna consilier Pârvan Rodica nu a votat din 
nou. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
152/2017.  
 PUNCTUL V de pe ordinea de zi: privind aprobarea ajutorului minimis pentru 
întreprinderi mici și mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă 
consilierul local Miklós Zoltán. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r): Mulțumesc. Programul minimis pentru 
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii funcționează deja de 5 ani, și am continua și anul 
acesta, cu suma inițială de 500000 de lei, care ar fi mărită, ca în fiecare an, conform necesităților 
întreprinderilor mici și mijlocii, grupul țintă reprezintă întreprinzătorii cu sediul, punctul de lucru 
în Sfântu Gheorghe, care plătesc impozit pe imobiliare ca persoane juridice. Așteptăm în fiecare 
an opinia favorabilă a autorității de concurență, iar anul acesta am primit-o. Și anul acesta suma 
alocată reprezintă o parte din impozitul pe imobiliare, la care se poate adăuga un bonus în cazul 
în care întreprinderea respectivă dă salarii peste salariul mediu național angajaților. Cererile vor fi 
evaluate, la fel, de către o comisie heterogenă, care va fi constituită din reprezentanții consiliului, 
primăriei, camerei de comerț și industrie și sferei întreprinderilor. Atât pe scurt, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim, domnule 
consilier. Între sugestiile comisiei nr. 1 la articolul nr. 5, când hotărâm cu privire la termenul 
limită pentru depunerea cererilor, există o sugestie de completare și de modificare. Comisia 
propune ca data de începere să fie 06.06.2017, data de 6 iunie, iar în loc de 6 octombrie, data de 
20 octombrie. Vă rog să votați dacă aprobați această perioadă. Data este trecută din 6 iunie până 
în 20 octombrie. Vă rog să votați cu privire la această sugestie de modificare. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat lipsind de 
la vot (Comăneci Liviu Vasile). 
 Da, între timp nu mai suntem prezenți cu toții.  
 De asemenea, la acest proiect de hotărâre, trebuie să votăm cu privire la 2 persoane, care 
reprezintă consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisia de evaluare, domnul 
consilier local Miklós Zoltán și directorul compartimentului financiar Józsa Emese. Vă rog să 
votați dacă sunteți de acord ca domnul Miklós Zoltán să participe ca membru al comisiei de 
evaluare. Vot secret. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu. 
Vă rog să votați cu privire la participarea doamnei Józsa Emese în comisia de evaluare. La fel, 
vot secret.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu. 
Și acum vă rog să votați cu privire la întreaga hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
153/2017.  
 PUNCTUL VI de pe ordinea de zi: privind aprobarea programului de ajutor minimis cu 
caracter individual al Camerei de comerț și industrie din județul Covasna. Prezintă domnul 
primar Antal Árpád-András. 



 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. Pentru desfășurarea 
programului aprobat la punctul nr. 5, pentru sprijinirea altor activități, propunem suma de 100000 
de lei alocată o singură dată Camerei de comerț și industrie din județul Covasna. Considerăm că 
activitatea camerei este importantă și utilă în orașul și în județul nostru, de aceea este demnă de 
sprijinire, vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisia nr. 1 a 
aprobat acest punct, cu mențiunea că domnul consilier Debreczeni László nu a votat în această 
comisie, comisia nr. 5 a avizat favorabil. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre, 
colegul nostru Debreczeni László nu va vota de data aceasta.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat 
(Debreczeni László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 154/2017.  
 PUNCTUL VII de pe ordinea de zi: privind achiziționarea terenului extravilan din Sfântu 
Gheorghe, aflat în proprietatea domnului Dabija Silviu Cosmin. Prezintă domnul viceprimar 
Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Este vorba de un teren cu 
suprafața de 10000 m2, în valoare de 179246 lei fără TVA, stabilită de evaluator. Scopul 
achiziționării propuse este dezvoltarea, extinderea cimitirului comun, iar pentru acest scop, 
terenul va fi repartizat în proprietatea comună a orașului. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1, 2 și 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
155/2017.  
 PUNCTUL VIII de pe ordinea de zi: privind vânzarea prin licitație publică deschisă, cu 
oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe 
str. Podului nr. 1. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Este vorba de un teren cu o 
suprafață de 225 m2, în valoare de 7200 de euro fără TVA stabilită de evaluator, și dorim să-l 
vindem la o licitație publică. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1, 2 și 5 au 
avizat favorabil. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
156/2017.  
 PUNCTUL IX de pe ordinea de zi: privind vânzarea directă a unui teren proprietatea 
privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lázár Mihály nr. 3, către numiții Nagy Zsolt, 
Nagy Krisztina, Nagy Ștefan și Nagy Iudita. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): În acest caz este vorba de un teren 
de 281 m2, cu valoarea stabilită de 21000 euro fără TVA, iar conform legii, proprietarii 
imobilelor construite pe acest teren pot achiziționa terenul fără licitație publică. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1, 2 și 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre nr. 9. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
157/2017.  
 PUNCTUL X de pe ordinea de zi: privind transmiterea dreptului de administrare asupra 
unor imobile situate în str. Stadionului nr. 22 și nr. 24 în favoarea Direcției de Asistență 
Comuniatră din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Este vorba de transferul dreptului 
de gestionare asupra blocurilor sociale de pe Str. Stadion, către Direcția de Asistență Comuniatră. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 1, 2 
și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
158/2017.  



 PUNCTUL XI de pe ordinea de zi: privind reglementarea situației juridice a imobilului 
proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Gábor Áron, nr. 18. Prezintă 
domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. A, da scuze, aici scrie altceva... prezentat de doamna 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Mulțumesc. La începutul anului 
deja am discutat mult despre exploatarea abuzivă a clădirilor instituțiilor din învățământ din 
Sfântu Gheorghe, și am dori acum să corectăm această nedreptate prin reluarea dreptului de 
gestionare asupra imobilelor de pe str. Gábor Áron nr. 18 de către consiliu, de la Școala Kós 
Károly. Două clădiri, căminul și cantina, în care am dori să asigurăm continuitatea, am da 
Colegiului Székely Mikó, iar celelalte clădiri ar rămâne deocamdată în gestionarea orașului, 
pentru aceste clădiri avem deja în buget costuri de planificare, am finaliza planurile, și am 
transforma locul în clase spațioase pentru copii de clasa 1-4, ca să se instituie școala cu clasele 1-
4 pe care am dori și planificăm. Hotărârea intră în vigoare din data de 1 septembrie, dar deoarece 
în timpul vacanței inventarul trebuie făcut, de aceea trebuie încheiate contractele de preluare-
predare, acesta ar fi primul motiv pentru luarea deciziei, pe de altă parte, prin asimilarea Școlii 
Kós Károly în Puskás, personalul didactic a primit deja ordinele, prin care locurile de muncă au 
fost transferate la școala Puskás. Acum, prin hotărârea prezentă se vor naște și ordinele prin care 
se prevăd angajările personalului nedidactic și sumplimentar, deci practic, toți angajații școlii Kós 
Károly, fie din cadrul didactic sau nedidactic, vor primi cu siguranță un loc de muncă în Sfântu 
Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Bálint 
József a semnalat ca dorește să vorbească. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF(lb.m.): Mulțumesc, nu este drept să corectăm o 
nedreptate prin alta. Eu consider că preluarea dreptului de gestionare asupra acestor clădiri de la 
școală este defapt o presiune, ca să se resemneze cei interesați și nemulțumiți, să sacrificăm 
această școală, deci să facem acest sacrificiu de ziua înălțării, cei care iau parte la uciderea acestei 
școli. Aceasta este opinia mea, poate formularea este prea dură, dar așa consider eu, și sper că 
doamna consilier Pârvan Rodica nu va fi singura care va vota negativ. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, în lipsa altor 
comentarii, vă rog să votați cu privire la acest proiect de hotărâre.  
 Se votează cu 15 voturi pentru, 3 voturi nu (Bálint Iosif, Kolcza István, Pârvan Rodica), 3 
abțineri (Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe Ion) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
159/2017.  
 A fost aprobat. Mulțumesc. 
 PUNCTUL XII de pe ordinea de zi: privind prelungirea duratei Contractului de 
concesiune nr. 575/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str. Erege, nr. 19. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Propunem prelungirea 
contractului pentru 5 ani al domnului doctor de familie Nemes, cabinetul având suprafața de 57.4 
m2.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, proiectul de 
hotărâre a fost votat de comisiile nr. 1, 3 și 5. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil, în comisia 
nr. 3 doamna Pârvan Rodica nu a votat. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat lipsind de 
la vot (Tischler Ferenc), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 160/2017.  
 PUNCTUL XIII de pe ordinea de zi: privind concesionarea fără licitație publică a unei 
suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, precum și prelungirea unor contracte 
de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcțiilor pe terenurile alăturate. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Este vorba de mai multe terenuri, 
8 terenuri, ale căror suprafață variază de la 2.5 m2 până la 35 m2, trotuar, scări care duc spre 



spații comerciale și se află în locuri publice. Am dori să prelungim contractele cu 5 ani și cu 5 
euro/ m2/ an taxa de concesiune, din 1 mai 2017. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1, 2 
și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat lipsind de 
la vot (Tischler Ferenc), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 161/2017.  
 PUNCTUL XIV de pe ordinea de zi: privind trecerea din proprietatea privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică al acestuia şi în administrarea Direcţiei de 
Asistenţă Comunitară a unor imobile situate pe str. Lunca Oltului, nr. 9-11, 13-15. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Este vorba de terenurile și 
clădirile aferente blocurilor sociale construite, adică renovate de pe Str. Olt mező.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 1, 2 și 5 au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), 1 consilier nu a votat lipsind de 
la vot (Tischler Ferenc), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 162/2017.  
 PUNCTUL XV de pe ordinea de zi: privind prelungirea Contractelor de concesiune 
aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră în data de 01.06.2017. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Pe vremea aceea, acum 25 de ani, 
au fost concesionate aceste terenuri, și expiră contractul de concesiune pentru 189 de terenuri. 
Am informat prin presă proprietarii să solicite prelungirea contractelor. Acum propunem un 
termen mai scurt, până la sfârșitul anului 2020, și propunem ca taxa de concesiune să fie de 300 
de lei pe an. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 voturi nu (Pârvan Rodica, Gheorghe Ion), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 163/2017.  
 PUNCTUL XVI de pe ordinea de zi: pentru modificarea Contractului de mandat nr. 
52.236/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Stimate Consiliu, eu aș prezenta 
într-o dată proiectele de hotărâre nr. 16, 17, 18 și 19, deoarece sunt similare, doar că sunt legate 
de societăți diferite. Din cauza modificării legii privind conducerea corporativă a societăților de 
stat și locale, trebuie să armonizăm contractele de delegare la cele 4 companii: este vorba de 
companiile Sepsi Rekreativ, Multi Trans, SEPSIIPAR și Urban locato. Modificarea constă din 
prevederea contractului că reprezentanții își exercită împreună mandatul, că pot desemna fără 
autorizare specială membri consiliului de administrație, pot aproba contractul lor de delegare și 
salariul lor. În cazul indicatorilor, pot aproba un sistem de previziune diferit pentru membri 
consiliului de administrație, iar anual pot evalua rezultatele consiliului de administrație din 
perspectiva funcționării eficiente și profitabile a societății. Deci, modificările în cazul celor 4 
proiecte de hotărâre ar fi aceleași, pe care am dori să votăm în cadrul acestei consilii. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Vă rog să votați 
atunci cu privire la proiectul de hotărâre nr. 16. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil, vă rog să 
votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
164/2017.  
 PUNCTUL XVII de pe ordinea de zi: pentru modificarea Contractului de mandat nr. 
52.235/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acționarilor MULTI-TRANS S.A, care a fost prezentat mai înainte. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat 
favorabil, vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre nr. 17.  



 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
165/2017.  
 PUNCTUL XVIII de pe ordinea de zi: pentru modificarea Contractului de mandat nr. 
52.238/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acționarilor SEPSIIPAR S.R.L, care a fost prezentat de asemenea. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat 
favorabil, vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
166/2017.  
 PUNCTUL XIX de pe ordinea de zi: pentru modificarea Contractului de mandat nr. 
52.237/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acționarilor URBAN-LOCATO S.R.L. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil, vă rog să votați 
cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
167/2017.  
 La începutul ședinței am aprobat ca proiectul de hotărâre nr. 25 să fie dezbătut înainte de 
nr. 20.  
 PUNCTUL XXV de pe ordinea de zi: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Parc 
Industrial Mixt Câmpul Frumos II” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc, administrația locală din 
Sfântu Gheorghe a achiziționat complexul din Câmpul Frumos la începutul anilor 2000, pe o 
parte sunt case și blocuri, iar aprox. jumătate din cealaltă parte, 159000 m2, când am aplicat cu 
un proiect, a fost dat în concesiune pentru o companie. Între timp contractul s-a terminat și 
plănuim să dezvoltăm parcul industrial. Pentru acest scop trebuie aprobat planul urbanistic, vă 
muțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 2 și 
5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
168/2017.  
 PUNCTUL XX de pe ordinea de zi: pentru modificarea Contractului de administrare nr. 
52.524/06.09.2016 privind transmiterea în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a Parcului Industrial 
din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Deci completăm contractul de 
administrare încheiat cu SEPSIIPAR, cu imobilele listate în anexa nr. 1, între care se află 
hambare, garaje, depozite și alte clădiri agricole care au rămas pe teren, și un teren cu o suprafață 
de 159000 m2. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil, vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
169/2017.  
 PUNCTUL XXI de pe ordinea de zi: privind acordarea unui mandat special 
reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI 
REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Pentru ca reprezentanții orașului 
să aprobe bilanțul contabil pentru anul 2016 la ședințele acționarilor ale societăților pe acțiuni, 
este nevoie de o autorizare specială, în cazul acesta propunem aprobarea delegării pentru 
aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2016 al societății Sepsi Rekreativ Sa. Rezultatele 
bilanțului sunt prezentate în documentație, aș dori să menționez doar câteva cifre. Societatea 
Sepsi Rekreativ încheie anul cu pierderi, o parte din cheltuieli a fost acoperită cu majorarea 



capitalului social, în total s-a realizat un venit de 790673 de lei, și costuri în valoare de 2437344 
de lei. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 vot nu (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
170/2017.  
 PUNCTUL XXII de pe ordinea de zi: privind aprobarea bilanţului contabil al MULTI-
TRANS S.A. pe anul 2016. Prezintă: domnul primar Antal Árpád-András. Pot să-l numesc și pe 
domnul Tóth-Birtan Csaba, se pare că el s-a pregătit cu această temă, mulțumesc. Citesc ce-i 
trecut aici. Proiectul de hotărâre va fi prezentat de domnul viceprimar Tóth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Ca în cazul societății Sepsi 
Rekreativ, trebuie să-i autorizăm și pe reprezentanții noștri la Multi Trans S.A. pentru aprobarea 
bilanțului pentru anul 2016, în cazul acesta, societatea a realizat un venit de 3.363.937 de lei și 
cheltuieli în valoare de 3.547.080 de lei, care reprezintă pierderi de 183.143 de lei. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul Bálint...  
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): Da, domnule președinte, am vorbit despre 
prostii la ședinta comisiei economice, când am menționat că îl invităm pe domnul director la 
această ședință. Se pare din nou că are alte treburi, nu vrea să incaseze laudele, care în cazul 
conducerii unei societăți care trăiește din sprijin mai mult de 61%, totuși regresează, produce 
pierderi, nu reacționează la necesitățile comunității, iar domnul director nu s-a prezentat să-și 
repete promisiunile. Îmi pare rău, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul primar Antal Árpád-
András a semnalat că dorește să ia cuvântul. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. Nu sunt purtătorul de 
cuvânt al societății de transport public, nici avocatul domnului director, dar trebuie să spun că în 
cazul unei activități care este reglementată doar de administrația locală, deci noi decidem câte 
autobuze pot circula, noi decidem prețul biletului, noi decidem cine poate călători pe gratis, după 
toate acestea, directorul are puțină libertate să prezinte indicatori mai convenabile, deci dacă ar fi 
să mărim prețul biletelor și abonamentelor începând de mâine, dacă decidem să aprobăm mai 
puțini cu călătorii pe gratis, dacă am investa mai mult ca să achiziționăm autobuze noi, probabil 
că am avea cifre mai bune. Încă o dată subliniez că nu sunt avocatul domnului director, cred că 
dacă comisia economică sau consiliul îl invită pe domnul director, acesta trebuie să se prezinte și 
accept rolul de mediator și voi semnala către domnul director că trebuie să accepte o astfel de 
invitație, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Între timp au semnalat mai 
mulți că doresc să vorbească. În ordine: domnul consilier Bálint József. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF(lb.m.): Aș dori doar să continui gândul, mă gândesc că 
nu ați venit aici delegat de domnul director, domnule primar, vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim, domnul 
viceprimar Tóth-Birtan Csaba dorește să ia cuvântul. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Eu aș vrea să precizez că 
directorul economic înlocuiește domnul director, deoarece domnul director nu poate fi prezent 
din cauza unor boli în familie, însă directorul economic este prezent, așa că dacă considerați, 
puteți să-i adresați întrebări.c 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Gheorghe 
Ion. 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): Mulțumesc. Am și eu o rugăminte și totodată 
cautăm un mod de a rezolva problemele cu transportul. Nu știu de ce, am observat, că dimineața, 
deci programul - dacă noi stabilim programul, și toate cele pentru transport – este din 20 în 20 de 
minute. Propunerea mea ar fi ca de la 7 până la 8 să fie din 10 în zece minute și să fie întroduse 
pe circuit autobuz cu 3 uși. Totdeauna se întâmplă ca să fie din cele mici, cu două uși… Propun, 



ca după ora 8 să apare aceste autobuze. Sunt foarte mulți navetiști, elevi…În perioada de vacanță 
nu știu cum se întâmplă, pentru că dimineața pe la 8 merg cele cu 3 uși. Iar în timpul școlii merg 
alea cu 2 uși și se produc foarte multe aglomerație și în stații, întârzieri de la program, de la 
școală. Dacă s-ar putea măcar în timpul școlii programul să fie de la 7 până la 8, să circule din 10 
în zece minute, și cele 3 uși. Atât am avut.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Miklós 
Zoltán a semnalat că acordă prioritate domnului primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. Riscând să vă 
dezamăgesc, într-adevăr puneți niște probleme la care singurul care poate să vă răspundă este dl. 
director. Eu o să încerc pentru săptămâna viitore să avem o ședință, la care să partiipe toți cei care 
sunt interesați de tansportul în comun. Propunerea dumneavoatră este una corectă din punctul 
meu de vedere, dar chiar nu sunt în situația în care să vă spun: OK, de mâine dimineață așa va fi, 
pentru că nu știu care sunt impedimentele de ordin logistic și așa mai departe. Dar săptămâna 
viitora organizăm o întâlnire cu dl. director, la care o să-i invit pe toată lumea. Cine are interes să 
participe și să avem o discuție, pentru că tot ce înseamnă transport în comun este o problematică 
foarte complexă. Știți foarte bine că avem în pregătire un proiect complex prin care dorim să 
achiziționăm autobuze noi din fonduri europene, să construim o bază nouă pentru Multi Trans, 
dar toate acestea necesită timp. În urmă cu aproximativ o lună am aprobat în buget o sumă pentru 
a achiziționa autobuze second hand până când reușim să cumpărăm pe cele noi. Deci într-adevăr 
sunt foarte multe probleme care ar trebui discutate. Eu aș fi extrem, extrem de fericit dacă am 
ajunge ca să se deubleze numărul cetățenilor care folosesc transportul în comun pentru că ar 
descongestiona traficul. Vă mulțumesc.  
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): Și eu vă mulțumesc.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim, domnul consilier 
Miklós Zoltán a semnalat că dorește să ia cuvântul. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Mulțumesc, doar un răspuns scurt 
domnului consilier Bálint József: consider că nu este corect să reproșăm conducerii companiei 
faptul că societatea produce pierderi, deoarece să nu uităm faptul că este vorba de un serviciu 
public, care funcționează parțial din subvențiile administrației locale, și tocmai deliberam cu 
domnul președinte Debreczeni că nu ar fi fost corect să realizeze un profit din subvenții, căci 
practic am da mai multe subvenții pentru nimic, și ar fi supus și impozitării. Prin urmare 
așteptările mele personale de la o societate care furnizează servicii publice ar fi să iasă în zero și 
nu să producă profit pe urma subvențiilor. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Domnul Bálint 
József semnalat că dorește să vorbească. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): Mulțumesc, dacă totuși avem posibilitatea să 
purtăm o dezbatere cu privire la acest proiect de hotărâre, să se deștepte și cei care vin mai rar, 
dar în prezent suntem cu toții prezenți, s-ar cuvine să ne bucurăm de acest lucru, aș dori să 
subliniez că acum 9 nouă ani sprijinul acordat de consiliul local a fost sub 40% din venitul brut, 
iar în prezent, așa cum am zis, peste 61%. Prin urmare sprijinul tot crește, dar să nu credeți 
cumva că beneficiem de un transport public mai decent decât acum 8 ani în urmă. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Colegul Debreczeni László 
dorește să ia cuvântul. 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): Mulțumesc, îl rog pe colegul să 
menționeze doar câteva date legate de ultimii 8 ani, oare cu câte procente a crescut prețul 
biletelor, și cu cât a crescut prețul de combustibil sau salariul minim. Și o să aveți pe loc 
răspunsul, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul primar Antal Árpád-
András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Doar o propoziție: Eu aș discuta 
afirmația că transportul public nu este mai bun decât acum 8 sau 9 ani, eu cred că am făcut 



îmbunătățiri semnificative din mai multe puncte de vedere, iar motivul pentru care nu s-a produs 
o transformare radicală este faptul că o transformare semnificativă necesită mai multe milioane 
de euro, și noi am decis unanim că milioanele nu vor fi strânși din impozitele localnicilor, ci vom 
încerca să-o realizăm din fonduri europene. Vom avea posibilitatea în anii următori, în anul 
precedent nu am avut posibilitatea, deci oarecum societatea de transport a supraviețuit acești ani, 
și bineînțeles că nu s-a dezvoltat așa cum ne-am dorit, cât aș fi vrut și eu personal, dar cred că 
există motive obiective și noi suntem cei care putem să asigurăm condițiile pentru o dezvoltare 
vizibilă, în anii următori. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, domnul consilier 
Bálint József. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): Mulțumesc. Salariul minim a fost dublat, a 
crescut considerabil și prețul biletului, să nu uităm, și în același timp a crescut și prețul 
combustibilului. Iar la vorbele domnului primar aș mai spune că în campania lui a zis că vom lua 
autobuze mici noi care circulă bine pe străzile Sfântu Gheorghe, iar apoi am cumpărat câteva 
second hand, asta fiind planul și pe viitor, iar proiectele țin de viitorul îndepărtat. Așteptăm 
viitorul, dar între timp ar fi fost bine dacă domnul director s-ar fi ținut de cuvânt, și ar fi 
considerat constatările și necesitățile neglijate ale localnicilor, acoperite cu promisiuni. 
Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Debreczeni 
László. 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): Mulțumesc. Chiar vreau să 
terminăm, dar din punct de vedere matematic dublu și considerabil nu pot fi comparate. Deci 
dublu înseamnă 100%, iar de la 1.5 la 2 înseamnă o creștere de 25%. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Bálint. 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): Mulțumesc, deoarece încercăm să nu tragem 
de timp, nici nu trebuie să limităm în timp răspunsurile, regret că discutăm aici salariul minim, nu 
știu de ce oameni de treabă care muncesc primesc salariul minim, și sunt comparați cu acest 
lucru. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, se pare că 
discutăm deja alte teme decât subiectul proiectului de hotărâre. Prin urmare inform consilierii că 
comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil, și vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre nr. 22. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 171/2017.  
 Mulțumesc.  
 PUNCTUL XXIII de pe ordinea de zi: privind reglementarea situației juridice a Blocului 
de locuinţe ANL - S+P+3E, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lalelei nr. 3, Bl. 4T, 
5T, 6T, Sc. A, B, C. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): În proiectul de hotărâre este vorba 
în primul rând despre trecerea în registrul de cadastru a imobilelor de pe str. Tulipán construite de 
Agenția pentru Locuințe, apoi despre transferarea acestora în proprietatea comună a statului și în 
gestionarea municipiul. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Vă rog să votați, 
comisiile nr. 1, 2 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați cu privire la 
proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 172/2017.  
 PUNCTUL XXIV de pe ordinea de zi: privind reglementarea situației juridice Blocului 
de locuinţe ANL - S+P+4E+M, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Stadionului nr. 18, 
Bl. 2S. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  



 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Conținutul proiectului de hotărâre 
este asemănătoare cu cel dinainte, cu adăugarea faptului că terenul se transferă în proprietatea 
privată a municipiului. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 1, 2 
și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 173/2017.  
 PUNCTUL XXVI de pe ordinea de zi: privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici precum și a cofinanțării investiției ”Extindere RED zona Cartier 
Rezidențial str. Borvíz” municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): La prelungirea stradei Borvíz 
practic unde s-au construit case noi, curentul electric se solicită în cantități tot mai mari. 
Întreprinderea electrică ne-a informat că în condițiile prezente nu pot aproba noi clienți, de aceea 
este nevoie de extinderea rețelei electrice în acea zonă. Valoarea acesteia este 251063 de lei plus 
TVA, 76% fiind plătit de oraș, 24% de întreprindere. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1, 2 
și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 174/2017.  
Mulțumesc. 
 PUNCTUL XXVII de pe ordinea de zi: privind aprobarea fuziunii prin absorbţia 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia 
pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Sfântu Gheorghe este membru 
doar al asociației județene pentru dezvoltarea turismului. La cererea membrilor, și la cererea 
Aquasic, propunem aprobarea asocierii celor două asociații. Asociațiile se așteaptă la un 
management mai eficient, o politică turistică mai eficientă, utilizarea mai eficientă a forțelor de 
muncă și a resurselor și evitarea paralelismului. Și bineînțeles prin unirea celor două capitaluri ale 
asociațiilor, această fuziune ar realiza o forță financiară mai mare. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1, 2 
și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați.  
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 175/2017.  
 PUNCTUL XXVIII de pe ordinea de zi: privind aprobarea caietului de sarcini pentru 
valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfantu Gheorghe la drum 
auto forestier, din produse principale. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Dorim să aprobăm pentru licitație 
lemnul brut exploatat pe drumurile forestiere conform caietului tender și cu prețurile inițiale 
propuse, în cazul în care aveți ceva de adăugat, de propus, vă rog. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Nimeni nu dorește să adaugă 
nimic. Comisiile nr. 1, 2 și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați. 
 Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 176/2017.  
 PUNCTUL XXIX de pe ordinea de zi: privind aprobarea finanţării activităţilor sportive a 
Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Cu toate că cluburile sportive 
școlare nu țin de consiliul local, legea asigură posibilitatea să finanțăm activitatea acestora. Prin 
această hotărâre am sprijini cu 150000 de lei clubul sportiv școlar, suma fiind cheltuită pe 
închirierea sălii sportive de pe str. Vânătorilor și achiziționarea materiilor sportive. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1, 5 
și 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, vă rog să votați.  



 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica și Tischler Ferenc, 
lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 177/2017.  
 PUNCTUL XXX de pe ordinea de zi: privind încheierea unui contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația ”Natura Schola” în vederea organizării evenimentului 
„Parada de talente”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Cu Natura Schola dorim să 
organizăm parada copiilor talentați între 15-18 iunie în centru. Pentru aceasta solicităm de la 
consiliul local instalarea unui podiu și a corturilor pentru târg. Eu consider că și târgul școlar 
desfășurat acum o săptămână a fost un eveniment interesant și plin de succes, este întotdeauna o 
senzație bună să vezi copii talentați în centrul orașului. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil, la fel și comisia nr. 4, în care doamna consilier Pârvan Rodica nu a votat ca 
semn de potest. Vă rog să votați cu privire la proiectul de hotărâre.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica și Tischler Ferenc, 
lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 178/2017.  
 PUNCTUL XXXI de pe ordinea de zi: privind încheierea unui contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația 
pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna în vederea organizării „Galopiadei Secuiești”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Anul acesta organizatorul 
financiar al evenimentului „Galopia Secuiească” este Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în 
județul Covasna. Așa cum am încheiat contracte cu Asociația Vadon în anii precedenți, acum am 
încheia cu asociația pentru turism, în vederea folosirii forței de muncă și parcul pentru 
autovehicule al compartimentului grădinar, pentru organizarea și desfășurarea bună a 
evenimentului „Galopia Secuiească”. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Vă rog să votați 
cu privire la proiectul de hotărâre. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat favorabil. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica, Tischler Ferenc și 
Comăneci Liviu-Vasile, au lipsit din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 179/2017.  
Mulțumesc. 
 PUNCTUL XXXII de pe ordinea de zi: privind aprobarea constituirii unui drept de 
superficie asupra terenului situat în Benedekmező, proprietatea privată al municipiului Sfântu 
Gheorghe, în favoarea Asociației ”Asociația Vadon”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Asociația Vadon ar vrea să 
depună un proiect la Fondul Bethlen Gábor pentru construirea unei hale de călărie acoperite, dar 
pentru efectuarea acesteia și pentru a primi autorizație de construcție în cazul unei aplicări cu 
succes, avem nevoie de dreptul de superficie pentru terenul sus numit, pe care s-ar construi hala 
de călărie. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 1, 2 
și 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica, Tischler Ferenc și 
Comăneci Liviu-Vasile, au lipsit din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 180/2017.  
Urmează proiectul de hotărâre nr. 33 privind aprobarea obiectivelor de conducere pentru 2017-
2020 ale Casei culturale Kónya Ádám din Sfântu Gheorghe, prezentat de doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 PUNCTUL XXXIII de pe ordinea de zi: privind aprobarea caietului de obiective pentru 
managementul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe perioada 2017 – 2020. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): A expirat mandatul domnului 
director Dulányi Aladár. Deoarece în anii precedenți a primit un calificativ mai mare decât 9, are 
dreptul prin lege să depună un plan de conducere pentru un nou interval stabilit de consiliu. Noi 



propunem o perioadă de 3 ani, bineînțeles, dacă este de acord și domnul director, ar continua 
desfășurarea activității pentru încă 3 ani. Am formulat cerințele pentru care domnul director va 
depune un plan de conducere, care va fi evaluat, iar forma finală va fi aprobată și finalizată la fel 
de consiliu. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisia 
economică și culturală au avizat favorabil, cu un singur vot negativ din comisia culturală. Vă rog 
să votați cu privire la proiectul de hotărâre.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (d-na Pârvan Rodica, Tischler 
Ferenc și Comăneci Liviu-Vasile, au lipsit din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 181/2017.  
 PUNCTUL XXXIV de pe ordinea de zi: privind aprobarea tarifului de distanță maximal 
pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): Mulțumesc. Înainte să prezint acest 
proiect de hotărâre, îi mulțumesc doamnei viceprimar că a prezentat proiectele de hotărâre nr. 28 
și 29, la nr. 29 aș dori să menționez că în cadrul procedurii de decentralizare vom avea 
posibilitatea ca de la 1 decembrie să preluăm școala de sport de la minister. A avut loc o discuție 
între administrația județeană, cea locală și inspectoratul școlar privind transferarea școlii de sport 
în administrația municipiului Sfântu Gheorghe, nu la cea județeană. Construim împreună cu 
ministerul o bază, care ar fi în întregime o instituție a orașului, și este important de asemenea, 
fiindcă am putea în sfârșit să dezvoltăm o strategie sportivă previzibilă și durabilă, deoarece până 
acum a fost foarte greu să ne gândim la o strategie în așa fel, încât proviziunile au fost la 
administrația locală, dar nu am avut posibilitatea la decizii la un nivel elementar, prin urmare 
aceasta este o noutate pozitivă, pe care am vrut să împărtășesc, ca să ne pregătim pentru aceasta, 
în cazul în care instituția va fi transferată legal în administrația orașului de la 1 decembrie, să nu 
începem planificarea doar atunci, ci să dezvoltăm programe de acum. Mulțumesc. Deci proiectul 
de hotărâre nr. 34 privind aprobarea limitei superioare a tarifului de distanță, la cererea 
taximetriștilor. Aproape cu 10 ani în urmă am aprobat limita superioară aplicată până acum de 
taximetriști. Eu consider că prețul este stabilit în primul rând în funcție de cereri-oferte, piața 
liberă, practic noi nu spunem cât trebuie să coste un drum de 1 km cu taxi, ci stabilim limita, 
peste care este interzisă furnizarea serviciilor în Sfântu Gheorghe, limita propusă în proiectul de 
hotărâre este 2.8 lei/km. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre nr. 34. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (d-na Pârvan Rodica, dl. Tischler 
Ferenc lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 182/2017.  
 PUNCTUL XXXV de pe ordinea de zi: privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
funcționării Complexului ”Zathureczky Berta” pe anul 2017. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Pentru locurile eliberate în 
căminul Zathureczky Berta am accepta doi aplicanți noi, două persoane în vârstă. Deoarece 
trebuie să votăm întotdeauna în cadrul consiliului în privința cheltuielilor de menținere, astfel și 
în cazul prezent. Conform legii nu putem cere de la ei mai mult de 60% din pensia lor, în ambele 
cazuri conducerea casei a constatat o contribuție din partea rudelor, dar chiar și așa diferența din 
sumele de 2700 și 2457 de lei îi revin consiliului, care ar fi în primul caz 721 de lei, iar în al 
doilea caz 957 de lei. Menționez că acesta este primul an în care Căminul de bătrâni 
”Zathureczky Berta” primește subvenții de stat. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Comisiile nr. 4 și 5 au avizat 
favorabil, cu un singur vot negativ din comisia culturală. Vă rog să votați cu privire la întregul 
proiect de hotărâre.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica, Tischler Ferenc 
lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 183/2017.  



 PUNCTUL XXXVI de pe ordinea de zi: privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. În lipsa președintelui, următorul președinte al 
adunării, Koréh Enikő Zsuzsanna, prezidează Magyarosi Imola Piroska. Vă rog să votați. Vot 
deschis.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat Pârvan Rodica, Tischler Ferenc 
lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 184/2017. Mulțumesc. 
 PUNCTUL D1 de pe ordinea de zi: privind aprobarea bilanţului contabil al SEPSIIPAR 
S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016. Prezintă domnul viceprimar Tóth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Asemenea cazurilor precedente, 
trebuie să acordăm mandat reprezentanților noștri pentru aprobarea bilanțului, în acest caz nu 
putem vorbi de venituri, societatea încă nu a început desfășurarea activităților care produc 
venituri, a realizat un venit de 175 de lei, iar are cheltuieli în valoare de 150.112 de lei, deci are o 
pierdere de 149.932 de lei. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica, Tischler Ferenc 
lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 185/2017.  
 PUNCTUL D2 de pe ordinea de zi: privind vânzarea prin licitaţie publică al imobilului 
„Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniu privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: domnul viceprimar Tóth Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): Am dat în licitație hotelul Bodok, 
cu condițiile precedente stabilite de consiliu. Caietul de sarcini a fost cumpărată de 3 societăți, 
dar nici una n-a trimis ofertă. Văzând că fiecare are îndoieli, am invitat reprezentanții celor trei 
societăți la un meeting, și pe baza îmbunătățirilor propuse, prezentăm următoarele sugestii: 
primul este în mod natural prețul de vânzare, propunem scăderea prețului de vânzare la 900000 
de euro, care este și așa peste prețul minim de vânzare stabilit de evaluator. A doua condiție este 
flexibilitatea în scopul, modul de utilizare a clădirii care urmează să fie construită. Cei interesați 
au spus că un hotel cu o capacitate atât de mare din când în când nu ar putea să funcționeze 
eficient în Sfântu Gheorghe, de aceea nu dorim să fie obligatoriu să fie un hotel, ci acceptăm și 
apartamentele și birourile în clădire, bineînțeles, pe lângă restaurante, spa și desfășurarea altor 
activități turistice. De asemenea, dorim să modificăm valoarea garanției, pe de o parte deoarece la 
ultimele două niveluri: în cazul în care întreprinzătorul obține autorizația pentru hotel și 
funcționează timp de 5 ani, din aceea ar veni înapoi o garanție de 200000 de lei. Aceasta devine 
inutilă dacă nu este obligatoriu folosința în scopuri de hotel, dar cerem în continuare restituirea a 
100000 de euro din garanție după obținerea autorizației de contrucție, încă 100000 de euro după 
terminarea fațadei clădirii, respectiv, după obținerea autorizației pentru întreaga activitate să fie 
restituit încă 100000 de euro, astfel valoarea garanției ar fi în total 300000 de lei. Proiectul de 
hotărâre propune desemnarea unei comisii de evaluare constând din 5 membri și 2 membri 
supleanți. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Vom vota 
membri comisiei de evaluare cu vot secret. Primul membru Tóth-Birtan Csaba, vă rog să votați 
dacă sunteți de acord să fie numit membru. Cineva nu a votat.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat Mulțumesc.  
 Următorul membru în comisie ar fi Hengan Hajnal, director al Direcției Patrimoniu. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat.  
 Următoarea sugestie este Debreczeni László, director al comisiei economice. Vă rog să 
votați.  Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat. 
 Următoarea sugestie este domnul consilier Miklós Zoltán. Vă rog să votați.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat  
 Următoarea sugestie este domnul consilier Bálint József. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat. Mulțumesc. 



Iar acum să votăm membri supleanți. Domnul consilier local Kelemen Szilárd. Și domnul Szép 
Miklós de la Direcția Patrimoniu.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 vot abținere, 2 consilieri nu au votat. 
Szép Miklós.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat.  
 Iar acum cu privire la întregul proiect de hotărâre. Comisiile nr. 1, 2 și 5 au avizat 
favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat (Pârvan Rodica, Tischler Ferenc și 
viceprimar Sztakics Éva-Judit - lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 186/2017.  
 PUNCTUL D3 de pe ordinea de zi: privind încheierea unui contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia 
„Asociația Vadon” în vederea organizării evenimentului „Întâlnirea Vânătorilor din Ţinutul 
Secuiesc”, ed. a VII –a. Prezintă: doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): Anul acesta organizăm deja a 7-a 
ediție a reuniunii vânătorilor în secuime, conform acordului celor trei județe secuiene în fiecare al 
treilea an vine rândul Comitatului Trei Scaune. Asociația Vadon a fost încredințată cu 
organizarea reuniunii, patronul reuniunii este domnul viceprim-ministru Semjén Zsolt. 
Evenimentul se va desfășura în iunie 16-17 la Árkos, pentru organizarea reuniunii, dacă sunteți 
de acord, am dori să folosim forța de muncă și parcul pentru autovehicule al compartimentului 
grădinar, pentru ca organizarea să fie cât se poate de eficientă. Mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Comisiile nr. 1 și 
5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (d-na Pârvan Rodica, dl. Tischler 
Ferenc - lipsind din sală), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 187/2017.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, iar acum pentru 
DIVERSE au semnalat că vor să vorbească doamna consilier Pârvan Rodica și domnul consilier 
Gheorghe Ion. Doamna consilier Pârvan Rodica și după aceea Kóréh Enikő. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): Am înțeles că nu s-a luat în serios, dar eu 
totuși ridic probleme, pentru că de aceea sunt aici. Dacă n-aș fi vocală, nu mi-aș găsi rostul. Dl. 
consilier Bálint spunea, să se trăzească consilierii, să vină la ședință. Eu zic să se trezească, să 
mai ia cuvântul. Sunt colegi de care habar n-am nici cum îi cheamă, cum vorbesc. Sunt unii, care 
nu au voce. Asta era o constatare. Trebuie să fiți mai active, nu numai la vot. Mai avem și păreri, 
că de accea ne-a ales lumea aici. Chiar dacă nu ne ia dl. primar în serios, că a zis, că nu mă ia în 
serios, că dânsul vrea să convingă electoratul românesc, numai că electoratul românesc, numai că 
electoratul românesc mi-a dat mie votul, așa că vrând, nevrând trebuie să mă convingă și pe mine. 
Astăzi am simțul umorului, după cum vedeți. Două probleme aș avea. Am avut o discuție cu 
consilierii de la Consiliul județean și am ajuns la concluzia că s-a comis, nu știu cum să spun... un 
lucru atipic. Ani de zile am făcut parte ca reprezentant al comisiei de cultură, învățământ, că 
acolo mă pricep din Comisia de evaluare a proiectelor culturale. De vreo doi ani, nu știu, cineva 
ne-a înlăturat din această comisie. (fără microfon) Asta ar fi prima problemă: dacă există o lege, 
sau de ce consilierii locali au fost înlăturate, în timp ce consilierii județeni pot să facă parte din 
comisiile acestea de evaluare a proiectelor. A doua problemă. Noi avem întâlnire cu oamenii la 
sediul partidului după un anumit program. Acolo vin oamenii și spun diverse lucruri. Ce mi s-a 
semnalat de mai multe ori în ultima vreme este problema parcurilor de copii din jurul blocurilor, 
de lângă blocuri. din curtea interioară a blocurilor. Se plânge lumea că sunt devalizate aceste 
parcuri. Aceste parcuri sunt făcute pentru copii, copii mici, că sunt mai multe categorii de copii. 
Nu știu până la ce vârstă te poți da pe leagăn. Bine, te poți da și la vârsta noastră pe leagăn, dacă 
vrei, dar e vorba de copii. Câtă sarcină suportă acele leagăne, balansoarele acelea... Acele parcuri 
în care s-a investit foarte mulți bani. Au început să fie devalizate băncile acelea (mi-au semnalat 
oamenii) pe care mai stau oameni, care nu au reședință înafara orașului și se bucură de vreme 
bună. Iese ei acolo și stau pe băncile acelea și dezbat și ei miniparlamentele lor, problemele. Ce-



mi semnealază: au încercat... Deci vin tot feluri de...nici nu știu cum să le spun, de inși, de tineri, 
elevi, sau mai puțin elevi, cu vârsă peste 15 ani, sau ce știu eu cât au ele, care se suie în picioare, 
rup, strică, distrug. Degeaba le fac observații, că răspund urât și le fac tot feluri de semne obscene 
la... Și atunci ne-au rugat să intervenim, să semnalăm următorul fapt: au sunat la Poliția Locală. 
Când vine Poliția Locală, parcă tu ai fi de vinovat, ai deranajat, evident. Vis-a-vis de Poliția 
Locală eu am un anumit sentiment al inutilității deocamdată a acestei instituții. Dacă cineva mă 
poate contrazice, o poate face. Vine Poliția Locală, sună la ușa celui care a sunat și stă un ceas cu 
tine acolo, să-i dai buletinul, să spui cine ești, să-i povestești, să încheie proceul verbal, cu 
încetinitorul, cum scriu acel proces verbal. După aceea coboară la personajele acelea, care ori nu 
sunt acolo, ori le zice mai nimic, îi apleacă. De obicei văd mașina trasă în fața scării, sau în 
spatele - că ei trag în fațele scării - și pleacă imediat, că ei știu. O anumită categorie de tineri, nu 
sunt tineri din familii instruite și așa mai departe. Și atunci ce au propus: dacă se poate, după ora 
20, sau 21, cum se poate conveni, să fie totuși o restricție de timp, să nu mai vină. Să nu mai 
spunem și de gălăgia pe care o fac acești indivizi. În ambele limbe. Aici nu e problemă că e 
român, că e maghiar e totul apă și pământ. Deci rugămintea ar fi: poate că Poliția Locală ar trebui 
să ia invers, întâi să ia pe ei la întrebări, cine sunt, și după aceea să vină la tine acasă să 
chestioneze. Am pățit și acum doi ani o chestie de genul acesta, numai că eu am avut argumente 
și l-am explicat despre ce e vorba. Bineînțeles până când au coborât nu mai erau acolo. Mi-am 
pierdut două ore, să stau de vorbă cu ei. O oră jumate până când a scris ăla cu scrisul lui analfabet 
procesul verbal, că ce vreau eu, cine sunt. Când au coborât nu mai erau băieții. Activitatea lor 
este egală cu zero, inutilă. Deci prima dată să chestioneze și apoi să vină la mine, că eu nu mă 
apuc să sun la Poliția Locală așa, de dragul de a suna. Deci dacă se poate să vină în ajutorul 
oamenilor acestora și să se reglementeze într-adevăr situația, pentru că s-a investit foarte mult în 
aceste parcuri, era chiar o mândrie a orașului nostru. Erau frumoase, elegante, cine venea din alt 
oraș zicea: ce parc frumos aveți voi. Și iată că dacă acum trecem printre blocuri, într-adevăr se 
întâmplă acest lucru. Am și verificat, sunt și poze când mă plimb cu nepoțelul printre blocuri, 
când mai am vreme și atunci mă uit în stânga și în dreapta și mai văd și eu ce se întâmplă în jur. 
Rugămintea este dacă se poate, dle primar să dispuneți, sau viceprimar dispuneți să se rezolve, 
sau să se intreprindă ceva util în sensul acesta, ca să profită în liniște oamenii de părculețele 
acestea și mai ales copilașii. Vă mulțumesc.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): În primul rând v-aș ruga să nu-i 
jigniți pe colegi. Nu toată lumea are experiența pe care o aveți dumneavoastră în consiliul local. 
Cred că sunteți veteran în consiliul local și faptul că cineva e consilier de 11 luni, nu este vina. 
Poate nici dumneavoastră nu ați fost la fel de vocală după 11 luni de mandat. Nu știu, pentru că 
nu... Dar haideți să nu jignim și să ne respectăm un pic mai mult. În ceea ce privește problema 
comisiile culturale o să vă răspundă pe partea legală d-na secretar. Pe partea de principiu sunt de 
acord 100% cu dumneavoatsră, ar trebui să fie consilieri. Din câte am înțeles eu nu pot fi 
consilieri, așa prevede legea, dar eu cred că ar trebui să se revină la consilieri. Sunt convins că 
sunt mult mai pricepuți și mult mai obiectivi decât persoanele pe care le putem convoca din 
interior și cunosc mai bine problemele cetățenilor. Nu știu cum este la județ. Dacă la noi 
departamentul juridic spune că nu este legal... Eu nu mă uit ce face altcineva la alte instituții. Nu 
numai la cultură, și la comisia de sport, și la tineret e aceleași chestiune.  
 În ceea ce privește faptul că sunt distruse elementele din parcurile de joacă, eu vă pot 
spune că există un program de intreținere. Asta putem noi să facem, ca în fiecare săptămână, sau 
o dată la două săptămâni, colegi de la primărie să verifice, să schimbe ceea ce este stircat. Aveți 
dreptate, se fac distrugeri în acest oraș inimaginabile. Nu numai în parcurile de joacă, ci și la 
indicatoare rutiere, coș de gunoi și așa mai departe. Dar eu cred că totuși, cuvântul cheie este 
educația pe care e foarte greu să o rezolvăm de la primărie. Și educația de la părinți și de la școală 
vine până la urmă. Eu nu văd soluția, vă spun foarte sincer. În legătură cu Poliția Locală, haideți 
să chemăm și pe dl. director la o discuție. Să spunem aceste probleme. Și eu am anumite 



neajunsuri și așa mai departe. Însă mai am o soluție și poate aici ar trebui să umblăm și să 
încercăm să rezolvăm această problemă săptămânile următoare, cu atât mai mult, cât vine 
vacanța, deci la școli, la majoritatea școlilor din oraș avem terenuri de sport bine întreținute, 
făcute în ultimii ani și e păcat să stea închise aceste terenuri de sport. Dar acești tineri mai în 
vârstă, care într-adevăr n-ar avea ce să caute la loul de joacă, ar trebui să meargă și să joace 
handbal, fotbal, baschet și așa mai departe aceste terenuri. Deci aici trebuie să vedem cum putem 
să rezolvăm. Vine vacanța și o să închidem terenurile de sport la școli și nu vor putea merge 
tinerii să joace acolo. Din păcate sunt argumente obiective venite din partea conducătorilor de 
instituții, cu care eu nu sunt de acord, pentru că până la urmă în majoritatea cazurilor tot copii din 
școlile respective vor merge să joace acolo fotbal, că nu o să meargă cei din Simeria la Colan, și 
cei de la gară la Váradi. Deci în proporție de 80, 90 % copii din zona respecitvă ar merge acolo, 
defapt proprii copii ar merge acolo să folosească aceste terenuri și e păcat să ținem aceste terenuri 
închise, pentru că ele oricum se degradează de la soare, deci există o amortizare a acestora. Eu 
cred că dacă luăm de la 1 ianuarie până pe 31 decembrie, cred că nu sunt folosite nici măcar 30 
%, dacă luăm de dimineața de la ora 8 până seara când, până la ce oră s-ar putea folosi aceste 
terenuri. Aici ar trebui să găsim soluții. Am încercat de câteva ori și ne-am lovit de perete foarte 
puternic, dar poate împreună reușim să găsim modalități prin care să deschidem școlile pentru 
tineri, pentu că acei tineri trebuie să facă ceva. Neputând să facă sport pe aceste terenuri, se 
regăsesc până la urmă pe terenurile pentru copii, care într-adevăr nu sunt pentru ei și le distrug. E 
o chestie de educație. Eu cred că totuși, cuvântul cheie este educația. Ceea ce putem noi să facem, 
să împingem lucrurile în direcția în care măcar o parte dintre ei, care ar dori să facă mișcare, să 
facă sport, să aibă această posibilitate și atunci n-ar sta la locurile de joacă, ci ar sta pe terenurile 
de sport. Vă mulțumesc.  
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): (fără microfon). 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): Deci d-na diector, măcar pentru 
proprii elevi trebuie să deschidem, că vă spun în proporție de 80, 90 % ar merge elevii, care 
oricum ar merge la școală. Dacă nu avem încredere, dacă o instituție nu are încredere în proprii 
elevi, ca să folosească terenul acela de sport, atunci despre ce discutăm? Despre ce educație 
discutăm? De ce ne miră, că acei elevi după masă strică locurile de joacă? Pe mine nu mă miră. 
Dacă nu avem încredere în proprii elevi, atunci aici ajungem.  
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): (fără microfon). 

 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Colegul József Álmos. Da, 
îmi cer scuze, doamna secretar dorește să adaugă ceva la prima problemă, îmi cer scuze. 
 Doamna secretar al municipiului KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ (lb.r): În legătură cu 
modalitatea de constituire a comisiei de analiză a proiectelor culturale: dacă vă mai amintiți 
prima hotărâre în urma căruia a fost instituit bugetul pentru proiectele culturale am stabilit și 
componența comisiei, din care făcea parte și consilierii locali. În urma unui control efectuat de 
Curtea de Conturi am fost obligați anul trecut, dacă nu mă înșel, să trecem acea hotărâre sub sfera 
de aplicare a legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice. 
Acest act normativ în ceea ce privește constituirea comisiilor face trimitere la legea achizițiilor 
publice. Legea achizițiilor publice interzice introducerea în cooptare a acestor comisii de achiziții 
publice a consilierilor locali. Având în vedere aceste prevederi legale am fost nevoiți... Nici noi 
nu am fost fericiți. Ar fi fost mult mai bine dacă rămânea comisia așa cum a fost, pentru că este 
un efort suplimentar și pentru aparatul de specialitate. Avem personal puțin în domeniu, dar legea 
interzice și prevede imperativ că membri comisiei trebuie să fie reprezentanții compartimentelor 
de specialitate. Nu știu ce se întâmplă la consiliul județean, după informațiile mele și dânșii, tot în 
baza legii 350/2005 împart banii pe cultură. O să mă interesez și eu, să văd ce se întâmplă. Vă 
mulțumesc.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Domnul consilier 
József Álmos dorește să răspundă pentru d-na Pârvan Rodica.  



 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m): Mulțumesc, doar pe scurt, eu am auzit de 
multe ori de la doamna consilier Pârvan Rodica că nu cunoaște vocea multora, parcă nu facem 
aproape nimic și am fi numai niște aparate de votare. În opinia mea, sarcinile unui consilier nu 
înseamnă să dezbatem chiar și temele nesemnificative de interes public, există probleme mai 
mici, care pot fi soluționate și prin informarea domnului viceprimar Tóth-Birtan Csaba sau a 
doamnei viceprimar Sztakics că trebuie rezolvat, și foarte multe lucruri pot fi rezolvate și așa. 
Dacă vă interesează chiar și acum am aici vreo trei lucruri notate cu care nu cred că ar trebui să 
pierdem timpul, sunt nesemnificative, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Domnul consilier 
Gheorghe Ion a semnalat că dorește să vorbească la Diverse. 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): Mulțumesc. Doresc să intervin în legătură cu 
punctul 15, la garaje. Consider că ar trebui luat o formă de inventariere, sau mai bine zis o 
verificare, dacă garajele respective sunt garaje pentru autoturisme, pentru că cred că peste 35 % 
sunt ateliere, ori depozite, și proprietarul garajului nu are mașină, sau dacă are parchează pe 
spațiu public și folosește ca atelier. Deci consider că ar trebui verificat treaba asta, mai ales că 
sunt unele care chiar încurcă spațiul public, mă refer pe Bánki Donát, cândva am fost director la 
Sparul respectiv, Bánki Donát nr. 7, și chiar am vrut să extindem cumva și nu s-a putut din cauza 
a diuă, trei garaje, care sunt acolo, pentru că erau achiziționate, cum erau și așa mai departe. Deci 
consider că ar putea, chiar unele care încurcă spațiul public, să fie reziliate contractele. Nu numai 
pe str. Bánki Donát, mai sunt și pe str. Lăcrămioarei, în zona aceea, pe acolo unde sunt. Asta e 
una din probleme. Deci din cauza asta nu am votat. 
 A doua problemă este într-adevăr cu repartizarea banilor. Acum m-am lămurit și legat de 
procentajul de 20 % pentru partea ortodoxă. Să știți că sunt 3 biserici, nu 4, sau nu 6. Una făcută 
în perioada interbelică, una care a fost finașizat prin anii optzeci, și una care se construieșet 
acuma, Buna Vestire, care are într-adevăr nevoie de sprijin. Am înțeles că au fost și au discutat 
această problemă, au fost discuții și cu dl. primar, au venit personal și au discutat. Ideea este că 
nu ajung banii acolo, n-au ajuns încă. Care este motivația, asta nu știu nici dânșii, pentru că au 
fost discuții. Înțeleg că trebuie făcut o documentație. De câtă documentație este nevoie, dacă ați 
discutat anul trecut în ianuarie, sau februarie, mai trebuie adus. Având în vedere că au primit 
sesizări, că fațada nu e terminată, arată urât și trebiue făcut ceva, împrejmuirea lasă de dorit și nu 
este făcut și tot la fel. Deci dânșii acceptă orice sumă, pentru început, ca să demareze. Lucrările 
sunt începute, dar bani nu vin. Rugămintea mea este să spuneți care este procedura, încă odată, 
pentru a intra în posesia sumei respective care este alocată. Am înțeles că nu mai vor să intervină 
separat biserica din deal, biserica din centru și așa mai departe și su mers în comun, așa cum au 
făcut și celelate biserici. Le trebuie toți banii, ca să meargă în direcția unei biserici, pentru a 
termina lucrările. Se poate urgenta, având în vedere că acum urmează să plătească autorizarea 
bisericii din punct de vedere PSI, deci autorizația respectivă, cu finalizarea fațadei și așa mai 
departe au nevoie de bani. Banii care ar veni de la primărie, suma respectivă, ar fi bine venită. 
Întro tranșă, două, trei... Important e să demareze. Întrebarea mea este ce documentație să mai 
depună, înafara faptului ca dânșii spun că au depus documentație. Vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumim. Vor răspunde 
domnul primar și domnul viceprimar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): Deci foarte pe scurt. Eu o să-i 
contactez în această după masă, o să am mâine sau luni o întâlnire cu dânșii și o să discut exact ce 
acte trebuie să aducă și cu siguranță se va rezolva această problemă.  
 În legătură cu garajele cred că o să răspindă tehnic dl. viceprimar. Eu sunt de părere că în 
condițiile în care numărul autoturismelor a crescut atât de mult, practic ar trebui să mergem în 
direcția în care să dispare cât mai multe garaje totmai în ideea în care un garaj ocupă 1,4 locuri a 
1,4 mașini, de multe ori mașinile tot afară rămân. Inițiați o hotărâre și eu vă susțin. Sau o inițiez 
eu și o susțineți dumneavoastră, pentru că am rămas cam singură în ultima perioadă cu acest 
punct de vedere. 



 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc, domnul 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): Am prezentat numai succint 
proiectul de hotărâre, dar dacă vă uitați la anexa nr. 2, la hotărâre, atunci vedeți la art. 2, între 
Obligațiile concesionarului, la punctul 2: ”să nu schimbe destinația construcției de adăpostire a 
autovehicolului.” Deci este o prevedere expresă în hotărâre și se poate, inclusiv, rezilia contractul 
în caul în care nu se respectă.  
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): Cine verifică? 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): Vom face verificare.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mulțumesc. Kóréh Enikő 
Zsuzsanna dorește să ia cuvântul. 
 Doamna consilier KORÉH ENIKŐ ZSUZSANNA: Mulțumesc. Doresc să vă aduc la 
cunoștință că începând cu ziua de azi devine oficială demisia mea, vreau să mulțumesc tuturor 
munca în echipă, în ultima vreme am foarte multe sarcini și vreau să focusez mai mult pe 
lucrurile unde pot să răspund eficient la obligațiile mele și vreau să acord mai mult timp 
proiectelor de sport. În același timp cred că indiferent de funcția mea pot oferi munca mea 
comisiei pentru sport și tineret și consiliului local, și promit că dacă există o solicitare, voi sprijini 
în fiecare zi comisia pentru sport și consiliul local în domeniul sportului și tineretului. Vă doresc 
în continuare muncă utilă și eficientă, mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Îți mulțumim, Enikő. Domnul 
primar dorește să vorbească. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.M.): Îți mulțumim și noi gândirea în 
echipă, și promitem că vom folosi de cunoștințele tale în continuare. Mulțumesc în numele 
tuturor. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Domnul consilier Miklós 
Zoltán dorește să ia cuvântul. 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): Ultimul cuvânt al domnului primar era în 
numele tuturor, așa că numai are rost. În numele fracțiunii UDMR îți mulțumesc munca, gândirea 
în echipă, și ne bazăm în continuare pe tine chiar dacă n-o să mai fii consilier, îți mulțumesc 
pentru tot și mult succes! 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): Mult succes pentru realizarea 
planurilor tale, îți mulțumim pentru munca ta. Mulțumim consilierilor pentru răbdarea la această 
ședință, doresc o după masă placută tuturor! 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31 august 2017. 
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