
 

 

 
 
 
 
Nr. 82/2018 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 25 octombrie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Comăneci Liviu-Vasile, Kondor Ágota, Magyarosi Imola-Piroska, 
Pârvan Rodica. 
 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. 1223/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul muncipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Bună ziua, domnilor și 
doamnelor! Începem ședința ordinară de astăzi, 25 octombrie. Salut prezența domnilor 
consilieri și doamnelor consiliere, a invitaților, a presei și a domnului primar. La început aș 
vrea să supun aprobării dumneavoastră procesele verbale, care au fost întocmite în ultima 
perioadă și anume aș propune să aprobăm ședința ordinară din 30 august 2018, propun să 
trecem la votul acestui proces-verbal din 30 august.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilieri nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Vă mulțumesc. Procesul verbal din 20 septembrie, ședință extraordinară.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Mulțumesc. Următorul proces-verbal este din 27 septembrie, ședință ordinară, vă 
rog să votăm acest proces-verbal!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Mulțumesc frumos. Procesul verbal din 02 octombrie, ședință extraordinară, vă 
rog să votăm!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Și ultimul proces-verbal al ședinței extraordinare din data de 08 octombrie.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Vă mulțumesc. Dacă în afara punctelor scrise pe Ordinea de zi mai există și alte 
propuneri în acest sens? Aveți cuvântul, domnule primar, Antal Árpád-András!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulțumesc.” 
 (lb.m.): ”Vă mulțumesc. Salutările mele tuturor, reprezentanților presei, 
conducătorilor Poliției Locale și al Gospodărirei Comunală SA Sfântu Gheorghe.” 
 (lb.r.): ”Salut prezența șefilor Poliției din Municipiul Sfântu Gheorghe și a 



 

 

Jandarmeriei Județului Covasna, i-am invitat la această ședință la solicitarea 
dumneavoastră de a-i putea adresa întrebări în legătură cu problemele care țin de ordine 
publică în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
 (lb.m.): ”Deci am invitat la solicitarea dumneavoastră la ședința de astăzi pe 
reprezentanții Poliției, Jandarmeriei și a Gospodăriei Comunale SA și doresc să propun ca 
înainte să începem dezbaterea Ordinii de zi de astăzi, să dăm cuvântul invitaților noștri și 
să le adresăm întrebările noastre. Iar în privința Ordinii de zi, doresc să propun includerea a 
trei puncte în Ordinea de zi, punctul D1 se referă la un proiect de hotărâre prin care 
solicităm de la Consiliul Județean transmiterea dreptului de proprietate asupra cabinetului 
stomatologic, punctul D2 privind alipirea a două parcele și un proiect de hotărâre D4 
privind rectificarea bugetului general al orașului. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumesc, 
domnule primar. Doamna Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salutările mele colegilor 
consilieri, invitaților noștri, reprezentanților presei. Eu doresc să propun includerea 
proiectului de hotărâre D3 privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata 
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozitul datorat după 
terenurile situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe și care 
au făcut obiectul titlurilor de proprietate emise de comisiile locale pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ale unităților administrativ-teritoriale cu 
care Municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc doamnei 
viceprimar, da, domnule viceprimar, Toth-Birtan Csaba!” 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Eu doresc să solicit 
scoaterea punctului nr. 10 de pe Ordinea de zi, deoarece trebuie să amânăm aprobarea 
Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând domeniului public al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, respectiv propun un punct D5 privind modificarea HCL privind vânzarea 
terenului situat în strada Lunca Oltului, respectiv un punct D6 privind modificarea 
contractului încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim 
domnului viceprimar. Dacă mai sunt și alte propuneri? Domnul Bálint József!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat, 
întrebarea mea înainte de Ordinea de zi este legată de Ordinea de zi, profitând de prezența 
doamnei secretare și a domnului primar, ceea ce vedem rar în ultima vreme, să fie prezente 
ambele persoane, așa împreună, doresc să întreb de ce nu a fost introdus nici până în 
prezent în Ordinea de zi proiectul nostru de hotărâre depus cu trei luni în urmă având ca 
subiect circulația rutieră și de ce nu s-a introdus nici în Ordinea de zi de astăzi?” 
 Doamna KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ, secretarul municipiului (lb.m.): „După 
cunoștințele mele, directorul Direcției de Gospodărie Comunală a trimis proiectul de 
hotărâre alături de avizul Comisiei rutiere către Poliția Rutieră Sfântu Gheorghe în scopul 
avizării, așa că sper că va sosi în curând avizarea și atunci se poate include în Ordinea de 
zi. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, vă mulțumesc. 
Propun să trecem la aprobarea punctelor care au fost propuse, pentru a fi trecute în Ordinea 
de zi. Să începem cu proiectul D1 privind transmiterea dreptului de proprietate asupra unui 
imobil de pe strada Spitalului nr. 2.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 Vă mulțumesc. Punctul D2 privind alipirea unor terenuri.” 



 

 

 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Vă mulțumesc. Proiectul D3 privind procedura de scutire impozit a unui teren.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Mulțumesc. Proiect de hotărâre D4 privind rectificarea bugetului general.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre D5 privind vânzarea prin licitație a unui teren 
din strada Luncii Oltului nr. 15.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre D6 privind modificarea HCL 272/2018 
privind aprobarea prețurilor unitare la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Mulțumesc. Dacă se înscrie cineva la Diverse? Nu avem. Atunci vă propun 
votarea în întregime a prezentei Ordini de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Da, vă mulțumesc. Propun și doresc să dau citire proiectului de hotărâre nr. 1 
privind…A, mă scuzați!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, dacă îmi permiteți, am 
propus să ascultăm invitații noștri înainte de Ordinea de zi, deci vă rog să veniți, evident, 
dacă și doamnele și domnii consilieri sunt de acord, haideți lângă masă, la microfon și 
rugămintea mea ar fi, ca pe scurt să prezentați un pic, cum simțiți dumneavoastră 
problemele care țin de ordine publică și circulație în Municipiul Sfântu Gheorghe și 
evident consilierii locali să vă poată adresa întrebări. Paradoxul situației este, că doamna 
consilier Pârvan, care a fost cea mai vocală în această solicitare de a vă invita la ședința 
Consiliului Local, chiar astăzi lipsește de la ședință, dar o să-i prezentăm procesul verbal 
dânsei. Deci vă mulțumesc încă odată că ați acceptat invitația și să dăm cuvântul poliției 
prima dată, haideți!” 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): „Mulțumesc, domnule primar! Bună ziua, doamnelor și domnilor, comisar șef Curea 
sunt, şeful poliţiei Municipiului Sfântu Gheorghe. Nu știu ce aș putea să vă spun acum, 
decât să vă fac o scurtă radiografie a situației infracționale, să zic, înregistrată în 9 luni pe 
raza Municipiului Sfântu Gheorghe, o să vă spun, că infracționalitatea a cunoscut o ușoară 
creștere. E un procent așa de vreo 10%, avem undeva la peste 800 de infracțiuni sesizate, 
din acestea avem 5 comise cu mare violență, să zic așa, din care o tentativă de omor, o 
infracțiune de loviri sau alte loviri cauzatoare de moarte și trei tâlhării, în toate cazurile 
autorii au fost identificați, la acele două tentative de omor și lovituri cauzatoare de moarte 
și o tâlhărie au fost reținuți și arestați preventiv. Cele mai multe fapte sunt contra 
patrimoniului, ca să zic așa și aici mă refer la infracțiuni de furt, nu sunt furturi cu moduri 
de operare sau cu prejudicii mari, cele mai multe sunt furturi din astea, de subzistență, din 
magazine, de pe raft, pe timpul zilei, din neglijența poate și a angajaților, dar astea sunt, le 
avem. De asemenea înregistrăm o creștere destul de mare la infracțiunile de distrugere. 
Acele distrugeri în formă simplă, să zic, dar totuși care generează disconfort cetățenilor, e 
vorba de acele mașini zgâriate, cauciucuri înțepate, poate și dumneavoatră vi s-a întâmplat 
sau ați auzit de astfel de fapte. Din cele peste 800 de fapte sesizate, undeva un procent de 
40% au fost fapte rămase inițial cu autori necunoscuți la momentul sesizării. Ulterior, 
bineînțeles, din verificări am reușit să mai identificăm autorii, bineînțeles și după aia să 
înaintăm să trimitem dosarele cu propuneri corespunzătoare. Și legat de circulația 
Municipiului Sfântu Gheorghe, avem și aici probleme și în general la orele de vârf, ca să 
zic așa, avem undeva dimineața, de la 7:30 până la 8:00 - 8:15, în momentul, în care copii 



 

 

sunt duși la școli și mai avem de asemenea la momentul când ies de la școală. Ar fi undeva 
12:00 - 12:30 și după aia tot în jurul orei 16:00 avem probleme. Dar avem probleme, ca să 
știți și noi cu oameni, avem foarte puțini oameni, de aceea nu vedeți oameni, polițiști în 
intersecții, nu mai avem, au tot plecat și din păcate, nu ne-au mai venit oameni. Alte 
probleme, dacă din partea dumneavoastră, întrebări? Spuneți, vă rog!” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, domnule consilier!” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Aș dori să vă adresez o 
întrebare în legătură cu circulația pe bicicletă. Până acum obiceiul a fost că, copii au 
circulat pe trotuar cu bicicleta, chiar în lipsa unei piste pentru bicicliști. În prezent această 
situație s-a schimbat în mod complet și cred că putem vorbi despre teroarea bicicliștilor 
față de pietoni. Oameni adulți, tineri, băieți cu o vârstă de 15-16 ani ocolesc pietonii, se 
întrec între ei pe trotuar. Sunt de părerea, că trebuie luate niște măsuri în această privință, 
să nu așteptăm să se întâmple un accident grav, pentru a se gândi abia atunci, ce ar fi de 
făcut, pentru că nu există tronsoane de trotuare, unde să nu fie necesară să ne ferim, să ne 
dăm la o parte din cauza bicicliștilor. Acesta ar fi fost întrebarea mea.” 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): „Da. Din păcate, chiar am avut și un eveniment, la care dumneavoastră faceți 
referire, chiar în zona centrală. Este foarte greu, întrucât, așa cum spuneți dumneavoastră, 
în primul rând copii merg, circulă cu bicicletele pe trotuar, nu au voie să circule pe 
carosabil și bineînțeles folosesc trotuarul ca și alternativă. Aici eu zic, bineînțeles în 
colaborare cu administratorul drumului, trebuie să găsim o soluție, astfel, încât, dacă există 
posibilitatea înființării sau amenajării acelor piste pentru biciclete, altă soluție nu există 
pentru a le da și lor posibilitatea de a circula cu bicicleta” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): nu vorbește în microfon, nu se 
aude. 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): „Legat de prima întrebare, știu, că s-au stabilit pentru acele mașini de școală 
anumite trasee, nu au voie să circule exact cum ați spus și dumneavoastră, dar probabil, că 
se mai întâmplă, că tot la fel dimineața sau la 16:00 să-și ia și ei copii de la școală. Dar o să 
fim mai atenți pe viitor. Așa este, eu vă spun, că așa se întâmplă. O să fim mai atenți. Sunt 
anumite trasee, pe care au voie să desfășoare activități. Deci nu în tot orașul. Dar o să fim 
mai atenți, mulțumesc pentru observație. Legat de cartierul Őrkő, da, este o problemă 
actuală, va fi și o problemă în viitor dacă nu vom interveni, bineînțeles, cu măsuri 
specifice. Aici, nu știu, cred că, după părerea mea, ar trebui în primul rând toți factorii să 
fie angrenați, nu numai noi, nu numai dumneavoastră, degeaba dacă sunt atâtea instituții cu 
atribuții și nu intervin acolo, o să fie foarte greu, în primul rând, eu știu, legat de școală, de 
educație. Aici este o mare problemă, e generația tânără acum, undeva de la 10 ani până la 
15-16 ani, care chiar nu mai ascultă, degeaba chemăm părinții, îi atenționăm, îi 
sancționăm, spun și eu până la urmă: ”Domnule, nu mai am nici un control asupra lui”. 
Deja sunt scăpați de sub control. Nu sunt mulți, e un grup de cca. 30 de tineri, care ne 
creează probleme în ultima perioadă, să zic așa, cu tulburarea ordinii și liniștii publice 
acolo, cu acele furturi, de care vorbeam, mai mult decât atât, at trebui să intervenim un pic 
pe infrastructura stradală, ca să putem organiza și o patrulare în zonă, în primul rând, pe 
timp de noapte, pe infrastructura stradală sunt perioade când, eu știu, după ploi, după 
topirea zăpezii nu mai putem intra acolo, nu mai putem interveni la evenimente, nu mai 
poate interveni nici măcar ambulanța, nu mai zic, Doamne ferește, de vreun incendiu pe 
acolo. Da. Eu zic, că trebuie cam toți factorii să contribuie, fiecare pe segmentul lui, astfel, 
încât să nu avem probleme mai grave. Acești tineri, bineînțeles, că dacă acum comit fapte, 



 

 

am avut și tâlhărie comisă de un grup de tineri chiar anul acesta, dar eu zic, că pe viitor vor 
recurge și la fapte cu violență. Acum sunt minori, bineînțeles, scapă foarte ușor, dar va 
veni timpul, când vor comite și de la tâlhării în sus fapte mai grave, de omor sau altceva. 
Deci noi organizăm lunar acele acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi, 
punctual, pe fiecare problemă, dacă avem de cercetat în dosare, dacă avem de sancționat, le 
aducem la sediul poliției, luăm măsuri de sancționare, dar v-am spus, nu este suficient, 
după părerea mea, nu este suficient. Le dai amendă degeaba, vedeți și dumneavoastră, din 
atâtea mandate emise de Judecătorie, cu muncă în folosul comunității, dar degeaba, nimeni 
nu prestează o oră de muncă în folosul comunității. Legislația s-a schimbat din păcate. Nu 
mai e ca înainte: dădeai o amendă la Legea 61, nu o plătea, îi venea mandatul, 60 de zile de 
închisoare sau mai mult, un an de zile, toți le plăteau, acum nu le plătește nimeni. Efectul 
este zero cu amendă. Am organizat acele întâlniri cu domnul viceprimar, acolo, cu domnul 
Tischler, când a fost viceprimar, dar și aceea degeaba, pentru că vin numai cei care nu au 
probleme cu legea, ăia sunt prezenți. Cei care au probleme tot timpul, sunt de negăsiți, sunt 
plecați. Chiar de ziua aia sunt plecați din cartier, de acolo. Deci o infrastructură stradală 
iluminat public, dacă putem ceva camere de supraveghere în zonă și bineînțeles, să 
implicăm toate instituțiile de la Direcţia Sanitar Veterinară Covasna, să zic așa, chiar e o 
problemă cu animalele acolo, de la gunoaiele, care sunt acolo e un focar de infecție în zonă 
acolo, e un pericol. Munți, munți, munți de gunoaie. Fiecare aruncă în spatele casei lui, dar 
aruncă de fapt în curtea celuilalt.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim 
domnului primar Antal pentru interpelări, domnul consilier Tischler dorește să pună și el o 
întrebare domnului Curea.” 
 Domnul consilier TISCLER FERENC (lb.r.): „Mulțumesc. În ultima perioadă au 
apărut informații neliniștitoare privire la substanțe halucinogene, droguri ușoare în jurul 
școlilor. Aveți dumneavoastră informații? Într-adevăr, am și eu un copil în școală. Într-
adevăr, e adevărată știrea aceasta, sunt droguri, aveți control asupra acestui fenomen?” 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): „Această activitate este în competența acelor de la crimă organizată, dar pot din 
datele pe care le am, am avut și noi două constatări anul acesta, cred că una dintre ele chiar 
confirmată de tineri, care aveau asupra lor astfel de substanțe. Nu în zona unităților de 
învățământ, depistați în oraș, dar aveau asupra lor. Și da, din datele care sunt, se pare că și 
prin școli. Dar cum am spus, este competența celor de la crimă organizată, n-aș putea acum 
să, eu știu, să vehiculez o cifră sau ceva. Dar au fost câteva, două constatări făcute de 
agenții de siguranță publică, care patrulează prin oraș. La un control corporal, s-au găsit 
asupra lor astfel de substanțe.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumesc 
domnului consilier Tischler pentru intervenție și pentru răspunsul dat. Domnul consilier 
Miklós Zoltán dorește să vă adreseze o întrebare.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Vă mulțumesc. Credeți, că mai sunt 
și alte puncte sensibile în Sfântu Gheorghe în afară de zona Őrkő, nu știu, zona Ciucului, 
eventual zona blocurilor sociale de pe Lunca Oltului, unde se manifestă acele probleme, 
care sunt și în zona Őrkő, deci eventual și în zonele respective ar trebui să lucreze 
administrația locală printr-o infrastructură stradală pe iluminatul public, deci asta ar fi o 
primă întrebare. O să vă pun și întrebarea ”marca doamna Pârvan”, pentru că de foarte 
multe ori ridică această problemă a copiilor, a elevilor, care în timpul zilelor de lucru, când 
ar trebui să fie la școală, nu sunt la școală și umblă prin parcuri, umblă prin centru, umblă 
prin baruri, fumează, consumă alcool, poate, în anumite condiții, cu siguranță, dacă dânsa 



 

 

ar fi aici, v-ar pune această întrebare, ce se poate face cu acești chiulangii până la urmă, 
pentru că așa obișnuiește dânsa să-i numească. Și v-aș sugera să, nici nu știu, dacă este în 
atribuțiile poliției, pe strada Țigaretei, cum se intră în strada Țigaretei din strada Kós 
Károly acolo, unde de fiecare dată sunt zeci de mașini din cauza Serviciului de Pașapoarte, 
acolo sunt indicatori de oprire interzisă, de parcare interzisă, dar, cu toate acestea, mașinile 
parchează până la colț cu strada Kós Károly, câteodată e greu să intru în strada respectivă, 
acolo v-aș ruga sau v-aș sugera, să acționați, pentru că degeaba e acolo indicatorul pus, 
dacă nimeni nu-l respectă și nimeni nu sancționează acest lucru. Vă mulțumesc foarte 
mult.” 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): „Legat de prima întrebare, da, sunt și acolo probleme, avem probleme și la blocurile 
sociale, dar nu se compară cu cartierul Őrkő, aici avem în perioada, în care se întorc tinerii 
sau persoanele, care sunt plecate în străinătate, vin și organizează în perioada asta de vară 
avem cele mai multe probleme și în perioada sărbătorilor de iarnă, cu petarde, cu ce mai 
aduc ei pocnitori din afară și organizează acele chefuri, prin care tulbură Ordinea și liniștea 
publică, dar nu am avut evenimente ca în cartierul Őrkő, de asemenea și în zona Ciucului 
le mai avem, dar sporadic, nu e o problemă așa de mare ca în cartierul Őrkő. Legat de 
infrastructura stradală, nici nu se pune problema, nu e…avem în Ciucului, avem 
infrastructură stradală fără probleme, putem să…nu, e bine. Avem și în Ciucului, avem 
camere, e bine. Ne-au ajutat și au fost de un mare ajutor camerele instalate, cel puțin prin 
Ciucului chiar ne-au fost de mare ajutor. Legat de problema elevilor, așa este, noi 
organizăm aproape săptămânal acele acțiuni, dar bineînțeles acțiunile noastre durează 
poate o oră, maxim două, putem verifica 5-6 unități de alimentație publică, unde 
identificăm bineînțeles tineri, care lipsesc de la cursuri, îi ducem, îi predăm unității de 
învățământ, informăm Inspectoratul Școlar Județean cu privire la acest aspect, dar degeaba, 
dacă ei sunt învățați, nu poți să stai toată ziua, să vezi în crâșmă, în bar. Legat de consumul 
de alcool, să știți, că nu au fost situații de consum de alcool, nu, merg acolo, stau la un suc, 
la o țigară, dar cu alcoolul mai puțin, foarte puține cazuri, eu știu, dacă în 3 ani de zile, 
dacă am avut două cazuri de consum de alcool în rândul elevilor, celor, care lipsesc de la 
cursuri. Deci organizăm acele acțiuni, dar v-am spus, efectul este pe moment, l-ai dus, l-ai 
predat, el poate în următoarea pauză a ieșit și a plecat din nou, dacă nu vrea să rămână la 
cursuri. Legat de cel de al treilea aspect sesizat de dumneavoastră, da, mulțumesc, vom 
interveni și acolo cu măsuri specifice. Mulțumesc mult.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim domnului 
consilier pentru intervenție și pentru răspunsul invitatului, domnul consilier József Álmos 
dorește să intervină, să-i dăm cuvântul!” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc. Eu doresc să 
atrag atenția Poliției Rutiere asupra faptului, să urmărească cu mult mai mare atenție 
persoanele fumătoare în interiorul mașinilor, mai bine spus a persoanelor care folosesc 
telefonul mobil, desigur există șoferi, care fumează, telefonează și mănâncă în același timp, 
în așa mod, încât nici nu se poate observa acest lucru. Însă sunt multe cazuri în care, dacă 
le urmărim, se poate observa, că nu se poate circula din cauza faptului, că persoana 
respectivă vorbește pe telefonul mobil. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): „Sunt multe cazuri, în care procesele verbale sunt contestate în instanță și procentul 
este foarte mare, deci au câștig de cauză. Altă probă dacă nu ai, decât, că ai văzut, l-ai 
oprit, l-ai sancționat, acum, vă spun, în instanță imediat câștigă. Foarte, foarte…procentul 
este foarte mare. Acționăm, să știți, că avem prioritate, ca să zic așa, sunt prioritare 



 

 

acțiunile pe acest gen de fapte, dar am spus, foarte multe sunt câștigate în instanță.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim. Domnul 
Debreczeni ar dori să pună invitatului o întrebare.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Da, mulțumesc frumos. Eu aș 
dori să reiterez pe domnul primar, eu în fiecare dimineață îmi duc copii la școală și mai 
ales, pe partea de sus, lângă școala Váradi foarte, foarte multe mașini de școală se 
deplasează și reduc foarte, foarte mult fluența traficului. Deci pentru cetățeni chiar ar fi 
necesar să găsim orice modalitate să luăm din trasee acele locuri unde sunt școlile, chiar e 
foarte deranjant pentru ceilalți participanți. Mulțumesc.” 
 Domnul CUREA VASILICĂ, comisar șef Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe 
(lb.r.): Nu vorbește în microfon, nu se aude. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim domnului 
consilier Debreczeni László pentru interpelare și răspunsul invitatului. Domnul consilier 
Cochior Andrei dorește să pună și el o întrebare. 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Eu nu doresc să pun întrebare 
pentru că am auzit și am avut ocazia să…Problema este, că ce facem, ca să luăm măsuri 
pentru cartierul Őrkő.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Înseamnă că 
dumneavoastră veniți cu o soluție.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Să luăm cartierul Őrkő. S-a mai 
discutat problema cu Őrkő, dar acolo trebuie să intervină, cum a zis și domnul de la 
Inspectoratul de Poliție, și Direcția Sanitară Veterinară, pentru că toate condițiile... Dl. 
primar cândva într-o emisiune s-a apropiat cam 60% la adevăr, că pentru mine sunt țigani, 
nu romi, cu doamna Carmen Avram emisiunea. Însă, dacă Direcția Sanitară Veterinară în 
colaborare cu organele de poliție și de astea nu iau măsuri de afaceri cu caii, nu o să reușim 
niciodată. 2. Dacă la școală, când primesc elevii bani, dacă participă, merg la școală și nu 
suntem corecți, și să nu primească, iar nu facem nimic. 3. Dacă ajutorul social acum se 
schimbă și n-a lucrat și nu lucrează în folosul comunității, nu o să reușim. Pentru școlile 
celelalte... Trebuie făcută o analiză, și Inspectoratul Școlar să fie implicat, toți să fim 
implicați, să participe consiliul de părinți, pentru că, dacă părinții nu contribuie la educarea 
copiilor, nu prea văd soluție. Pentru că dacă acum s-a observat cu droguri, mai încolo cine 
știe, ce o să se întâmple? Iar pentru transportul copiilor m-am gândit la o variantă, că am 
mai mers în oraș, nu dau nume. Ce ar fi, dacă s-ar gândi primăria, să interzică mașinile și 
să aibă autobuze pentru transport de la gară până la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, ce 
știu eu, unde, să bage mijloace de transport? Pentru că ar câștiga mult din treaba asta. 
Altfel eu nu văd soluția, pentru că orice părinte trebuie să meargă la serviciu, trebuie să 
ducă copilul la școală. Ce face? Undeva trebuie să se oprească, să dea copilul jos, asta-i 
lege. Și dacă ne implicăm toți, poate nu reușim să facem ,dar dacă în disciplina școlilor ne 
implicăm toți, reușim, să facem ceva. Dar dacă lăsăm, că asta nu este în atribuțiile mele, nu 
reușim. Știți, că am avut o discuție foarte dură, că domnul șef al Poliției Locale știe. 
Degeaba dă amendă. Trebuie făcută igienizarea. În momentul când ții un cal, un animal și 
nu ai condiție, nu poți să-l ții, că locuiești în oraș, nu? Locuiești în oraș. Cu camerele de 
luat vederi, cel puțin pentru Őrkő, este cea mai bună soluție. Ușurezi munca la toate, e 
greu, pentru că nu sunt bani, dar ajută foarte mult. Ajută foarte mult. Și dacă intervine și 
Direcția Sanitară Veterinară, spunând: ”Măi, unde este cipul la cal?” Dau un exemplu 
minor pentru mulți, dar asta este și atunci nu se mai ocupă nici de afaceri cu caii, nici de 
altele. Pentru că, nu mai repet, au fost foarte mult sprijiniți țiganii din Sfântu Gheorghe, că 
nicăieri nu s-a primit și au primit țiganii 200 ha de pășune și apoi le dăm mână liberă, da? 



 

 

Și dacă întreb pe unul, când au fost invitați țiganii la o întâlnire și-l întreb, câți ani are? Are 
20 de ani. Câte clase are? Trei. Și atunci exemplul este elocvent. Haideți să vedem ce 
propune poliția locală, jandarmeria și poliția locală și atunci să ne implicăm toți și atunci 
reușim, să facem câte puțin, dar bun. Dar dacă nu ne implicăm…Să știți, că dacă părinții nu 
contribuie la educarea copiilor, niciodată, niciodată nu va fi nimic. Pentru că, dacă vă 
duceți la un local, unde sunt copii de clasa 11-12, care au de gând să zică: ”Bă, iau 
bacalaureatul, am 12 clase, salut!” Alea le găsești la cârciumă, la fumat, nu le găsești la 
școală. Pleacă, când vrea el. Dar dacă intervin și părinții, e ceva! Pentru că de unde au 
bani? Să vedem, de unde au bani pentru țigări, 16-17 RON un pachet de țigări, nu? E ceva, 
nu? Eu aș propune, ca toată lumea să facă un proiect de hotărâre, cu o analiză foarte 
serioasă, și cu romii, și cu școlile și haideți să vedem ce putem face împreună cu poliția, 
jandarmeria, poliția locală. Altfel nu văd soluția. Noi am discutat aici, dar ar trebui să ne 
implicăm toți, nu numai unu sau doi. Vă mulțumesc pentru atenție.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumesc, 
domnule consilier Cochior pentru soluțiile date și intervenție. Domnul consilier Zsigmond 
József dorește să pună întrebări pentru invitat.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Eu aș dori să întreb pe domnul 
Hadnagy, în cazul, în care în parcările cu taxă este ridicată bara de blocare din parcare, însă 
în regulă parcarea este blocată din față de o mașină a poștei sau a curieratului rapid, să 
zicem, trei intrări, în aceste cazuri, nu se poate remedia cumva situația, prin divulgarea 
numărului de telefon al proprietarului sau prin contactarea telefonică a acestuia de către 
dumneavoastră, este așa de complicat, însă avem de așteptat aproximativ 40 de minute 
până când persoana respectivă poate fi îndepărtată din locul respectiv, indiferent de faptul, 
dacă este ridicată bara de blocare sau nu. Și în aceste cazuri nu mă blochează doar pe mine, 
ci cel puțin încă trei benzi, atunci ar fi mai bine, dacă ar ocupa doar o singură bandă, 
desigur nu pentru persoana al cărei loc a fost ocupat în felul acesta.” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală Municipiul Sfântu 
Gheorghe (lb.m.): „Deci această situație se consideră ca fiind contravenție și persoana 
respectivă poate fi amendată, însă nu putem îndepărta mașina în cauză din locul unde se 
află. În cazul în care această problemă este semnalizată de către posesorul locului de 
parcare, colegii se deplasează la fața locului și vor aplica o amendă, însă nu putem 
îndepărta mașina.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Bine, dar există posibilitatea de 
a contacta telefonic persoana respectivă, identificată pe baza numărului de înmatriculare 
pentru a o ruga să se îndepărteze de acolo? Sau nu există nici această posibilitate?” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală Municipiul Sfântu 
Gheorghe (lb.m.): „În baza de date apare probabil, din păcate, o firmă din București care 
închiriază prin leasing o mașină de la o a treia firmă din București.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim domnule 
consilier Zsigmond József pentru interpelare și răspunsul invitatului. Dacă mai sunt și alte 
întrebări pentru invitații noștri? Da, să dăm cuvântul domnului de la Jandarmerie să ne 
prezinte și dânsul situația dânșilor.” 
 Domnul ADRIAN NICHIFOR, inspector șef din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Covasna (lb.r.): „Domnule primar, doamnelor și domnilor consilier, 
sunt locotenent colonel Nichifor, inspector șef din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Covasna. Jandarmeria Covasna își desfășoară activitatea în beneficiul cetățenilor 
și al comunității și în sprijinul instituțiilor statului. Acum misiunea noastră principală este 
de asigurare a ordinii publice la adunările care au loc în spațiu public și restabilirea, dar 



 

 

suntem prezenți și pe segmentul de menținerea ordinii publice, în sprijinul colegilor de la 
IPJ. Acum în invitația la ședință nu era trecut ce ați dori de la noi să prezentăm, dar am la 
mine o situație statistică pe primele 9 luni cu misiunile pe care le-a executat Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Covasna, dacă sunteți interesați, pot să o prezint. În primele 9 luni 
ale anului 2018 Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna a executat un număr de 3.058 
de misiuni de ordine publică, după cum urmează: 187 misiuni de asigurare a ordinii 
publice la manifestări cultural-artistice, 61 misiuni de asigurare a ordinii publice la 
manifestări sportive, 11 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestații de protest, 7 
misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale, 11 misiuni de intervenție 
în situații de urgență, 199 misiuni de protecție supraveghere antitero la obiectivele I.J.J. 
Covasna, 4 acțiuni punctuale executate în zone de interes operativ, 849 misiuni de 
menținere a ordinii publice în mediu urban, 389 misiuni ce menținere a ordinii publice în 
mediu rural, 370 misiuni de menținere a ordinii publice în zona stațiunilor montane, 344 
misiuni de intervenție la solicitare prin sistemul național unic de apeluri de urgență 112, 5 
misiuni de intervenție de salvare evacuare a unor persoane rătăcite, 222 misiuni de 
menținere a ordinii publice în zona instituțiilor de învățământ, 2 misiuni în cooperare cu 
DIICOT Covasna, 2 misiuni în cooperare cu BCCO Covasna, 17 misiuni în cooperare cu 
IPJ Covasna, 34 misiuni în colaborare cu instituția Prefectului Județului Covasna, 3 
misiuni în colaborare cu executorii judecătorești, 9 misiuni în colaborare cu administrația 
publică locală, 4 misiuni în colaborare cu Garda de Mediu Covasna, 15 misiuni în 
colaborare cu AJBPS Covasna, 91 misiuni în colaborare cu Direcția Silvică Covasna, 7 
misiuni în colaborare cu ITM Covasna, 39 de misiuni în colaborare cu alte instituții și 167 
misiuni de punere în aplicare a unor mandate de aducere. Acum dacă dumneavoastră aveți 
alte întrebări să ne adresați…Vă rog!” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Poftiți, domnule!” 
 Domnul MIKLÓS ANDRÁS – responsabil sat Coșeni (lb.r.): „Mă numesc Miklós 
András, delegat din satul Coșeni.” 
 (lb.m.): Eu aș avea întrebarea către domnul jandarm, că în cursul evenimentului 
”Zilele Satului Coșeni” au fost 2 oameni care s-au certat sub influența alcoolului, deci s-au 
luat la bătaie, eu sunt de opinia, că utilizarea spray-ului cu gaze a fost o exagerare, 
deoarece într-un spațiu mic au fost mai mulți oameni, printre care și copii mici, bătrâni, 
care au participat la această festivitate. Știu, că sarcina Jandarmeriei este de a rezolva 
această situațiile de acest gen. Însă, după părerea mea ar trebui să reconsiderăm utilizarea 
acestor așa numite ”arme.” Mulțumesc.” 
 Domnul ADRIAN NICHIFOR, inspector șef din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Covasna (lb.r.): „Ca să vă răspund la întrebare, în primul rând, nu pot să 
vă răspund, pentru că misiunea a fost gestionată de colegii mei de la Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Brașov. Apoi, referitor la folosirea mijloacelor de dotare, acest lucru ne este 
reglementat prin ordine internă. Acum nu pot să vă zic cum s-a folosit, dar eu cred că 
colegii mei l-au folosit în condiții de legalitate.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim pentru 
interpelare și pentru răspunsul dat de reprezentantul Jandarmeriei, dacă mai există cineva, 
care ar dori să adreseze vreo întrebare? Domnul Debreczeni László ar dori să adreseze o 
întrebare domnului.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Da, două lucruri puțin mai 
neplăcute în legătură cu Jandarmeria pe care aș dori să vă întreb, dacă se poate remedia, 
sau face ceva. 1. despre care auzim tot timpul era Zilele Sfântu Gheorghe, când la ora 
23:00 sau 23:30 trebuie închise toate tarabele și 2. care era mai neplăcut, a fost protestul de 



 

 

2 sau 3 persoane, acum o lună, care s-a desfășurat la Piața Mihai Viteazul, din cauza cărora 
timp de 3-4 zile comercianții din zonă n-au putut să ofere clienților alcool pe o perioadă de 
4-5 ore, nu știu exact, dar era acel protest cu 2-3 persoane. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, domnule primar, 
dorește să dea răspunsul domnului consilier.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci dacă îmi permiteți, ca să 
nu spună domnul Nichifor, prefer să spun eu, ora la care trebuie să se închidă de Zilele 
Sfântu Gheorghe este dată printr-o hotărâre a noastră, deci primăria reglementează ora 
până la care tarabele pot fi deschise, iar cei de la Poliția Locală și Jandarmerie sunt cei, 
care pun în aplicare, deci deciziile primăriei în acest sens. Iar în ceea ce privește aceste 
adunări, există o lege, care spune foarte clar, că în intervalul în care se autorizează anumite 
evenimente, fie sportive, sau mitinguri, indiferent de câte persoane este vorba, se interzice 
vânzarea de alcool. Concret în acest caz, la care ați făcut referire, am discutat cu colegii din 
Brașov, pentru că tot cei de la Jandarmeria Brașov sunt cei care pun în aplicare și am 
solicitat și după ce am solicitat s-a și reglementat ca să nu fie cu o oră înainte și cu o oră 
după. Pentru că inițial așa au cerut și așa s-a aprobat, după care s-a corectat și a rămas pe 
intervalul la care se organizează manifestarea respectivă. Dar legea este clară și chiar dacă 
e neplăcută, trebuie să respectăm, chiar, dacă pentru unii într-adevăr este o problemă.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc.” 
 Domnul ADRIAN NICHIFOR, inspector șef din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Covasna (lb.r.): „Dacă îmi permiteți, pot să completez baza legală este 
art. 15 lit. c din Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Și 
acolo cine este interesat, vede, că așa este, cum a prezentat domnul primar.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim intervenția 
domnului primar și al reprezentantului Jandarmeriei, domnul reprezentant din partea 
Poliției Locale de asemenea dorește și dânsul să ne spună câteva cuvinte despre activitatea 
lor.” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală Municipiul Sfântu 
Gheorghe (lb.r.): „Poliția Locală, după cum știți, se ocupă mai puțin cu infracționalitatea și 
mai mult cu contravențiile. Pot să vă spun, ca și dată statistică, în lunile trecute ale anului 
prezent s-au întocmit per total pe instituție cam 1700 și ceva de procese verbale. Cele mai 
multe probleme avem cu…probleme minore…dar neplăcute cu tulburarea liniștii publice 
în locuințele de la blocuri, case particulare, respectiv o altă problemă neplăcută, care s-a 
acutizat din punctul nostru de vedere este problema persoanelor fără adăpost. Aici e mai 
greu de rezolvat, cel puțin nu văd o rezolvare de durată, încercăm să-i ducem la adăpostul 
de noapte, bineînțeles, că nu vor, pentru că acolo există niște reguli pe care ar trebui să le 
respecte, dar primul ar fi să nu consume alcool, de multe ori trebuie chemată ambulanța, 
când sunt într-o stare foarte avansată de ebrietate și într-o condiție medicală mai precară, e 
neplăcut, dar în ultima vreme asta reprezintă o problemă în zonele mai aglomerate, piață, 
gară, chiar și în centru. Alte probleme, cu parcările ne ocupăm și cu celelalte HCL 
încercăm să le ducem la îndeplinire. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Dacă sunt întrebări 
pentru domnul reprezentant de la Poliția Locală? Domnul consilier Cochior Andrei ar 
dori…” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Aș dori să întreb pe domnul șef al 
Poliției Locale, când iau măsuri pentru eliberarea stațiilor de autobuz? Deci stațiile de 
autobuz, adică să fie libere. Autobuzul când vine, intră în stație, poată să iasă civilizat ca 
într-o stație de autobuz, să nu fie ocupat de alte mașini. Sunt de acord cu toată lumea, că nu 



 

 

sunt parcări, dar dacă-i tablă de stație de autobuz, haideți să respectăm asta! Deci acolo în 
stația de autobuz, n-ai de ce să parchezi mașina, zi și noapte parchezi. E normal, că sunt și 
copiii puși în pericol, când urcă și coboară din autobuz. E foarte normal. Și prima 
întrebare, care era, îmi cer scuze, ca să mai zâmbim un pic, vreau să întreb pe colegul de la 
Coșeni, cu spray, cei doi băieți scandalagii au făcut parte tot din grupul de oameni care n-a 
fost de acord cu casa pentru copii nevoiași? Pentru că stați așa, domnule coleg, întotdeauna 
trebuie să cunoașteți legea, pentru că dacă ăia doi au făcut scandal, lumea trebuie ori să le 
civilizeze să nu mai facă scandal, ori să-i lase singur, nu să stea prin jurul lor, să râdă. 
Pentru că jandarmii de la Brașov au fost foarte civilizați, să le decaleze. Pac, pac și ”Du-te, 
nene, care-i problema?” Sau să facem ca la 10 august? Dăm foc și la sate și tot e bine că 
fac așa. Nu, trebuia dumneavoastră acolo, care ați organizat. Ce au făcut organizatorii? 
Organizatorii cum s-au ocupat, ca să nu se întâmple asemenea lucruri? Vedeți? Și acum 
domnului…” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală Municipiul Sfântu 
Gheorghe (lb.r.): „Deci din câte am constatat eu, nu cred, că este vorba de un fenomen, s-ar 
putea să se oprească să fie parcate mașini la anumite stații de autobuz, o să avem în vedere, 
dar nu cred, că este un fenomen. Acum trebuie știut că faptul, că cineva se oprește în stație 
pentru a debarca sau îmbarca persoane, nu constituie oprire, deci asta nu se poate 
sancționa, nu se consideră o contravenție, dar o să avem în vedere și aceste aspecte.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim 
domnului consilier și pentru răspunsul primit. Domnul consilier Miklós Zoltán are o 
întrebare pe care dorește să o adreseze domnului reprezentant de la Jandarmerie.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Da. Mai mult din curiozitate întreb. 
Care este cauza pentru care la evenimentele organizate în Sfântu Gheorghe vin efectiv 
jandarmi din Brașov? E o metodologie să se meargă în cruciș, prin județele limitrofe sau 
aveți o problemă de efectiv sau avem noi aici nevoie de măsuri suplimentare de siguranță? 
Aș dori să mă lămuriți dumneavoastră în problema asta.” 
 Domnul ADRIAN NICHIFOR, inspector șef din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Covasna (lb.r.): „Da. Haideți să vă explic, în primul rând pornind de la 
organizarea Jandarmeriei Române. Jandarmeria Română e organizată pe principii 
teritoriale pe inspectoare de jandarmi județene, corespunzătoare fiecărui județ și în grupări 
de jandarmi mobile, care au arondată un anumit număr de județe. În speță, aici vorbim de 
Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov, care are arondată zona Brașov – Covasna - Sibiu. 
Acum, există situații, în care, să zicem, efectivele Inspectoratului de Jandarmi sunt 
antrenate în anumite misiuni, dar mai apar și alte misiuni, să zic, temporare sau 
excepționale. Și atunci, normal, că solicităm sprijin de la colegii de la Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Brașov. Apoi, pe segmentul misiunilor de asigurare a ordinii publice la 
manifestații sportive. Aici la meciurile din Liga 1 este stabilit prin acte normative că 
măsurile de ordine publică se asigură de grupările de jandarmi mobile teritoriale. Pentru că 
ele sunt structuri specializate în acest sens. Asta e explicația. Acum, pot să apară misiuni 
de amploare, în care normal, că avem nevoie de sprijin de la Grupare. Nu e o altă rațiune, 
nimic altceva…Sper că ați înțeles.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim pentru 
răspunsul clar dat la întrebarea pusă de domnul consilier. Dacă mai sunt întrebări pentru 
invitații noștri? Dacă nu…Domnul primar dorește să…” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da, vreau să-i mulțumesc și 
ori de câte ori vor mai fi solicitări din partea consilierilor locali o să vă invităm, ca să vă 
răspundeți la întrebări, vă mulțumesc. Să aveți cât mai puține evenimente și sănătate și spor 



 

 

la treabă! 
 (lb.m.): Mulțumim frumos!” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, vă mulțumim pentru 
că vegheați la liniștea noastră…Da. În continuare aș dori să-l invit pe domnul de la 
Gospodăria Comunală SA.” 
 Domnul KOZSOKÁR ATTILA, director adjunct din cadrul Gospodărire 
Comunală S.A. (lb.r.): „Bună ziua! Stimate domnule primar, stimați consilieri, reprezint 
compania Gospodăria Comunală S.A. al operatorului regional de apă și de canalizare, sunt 
directorul adjunct al societății. Ni s-a solicitat să facem o scurtă prezentare a situației 
financiare a societății pe de o parte, pe de altă parte și o prezentare al stadiului în care se 
află diferite lucrări pe proiectele de investiții finanțate din fonduri UE. Și am înțeles, că se 
dorește și o prezentare a echipei de management: cine suntem, ce facem și ce nivel de 
remunerații sunt la noi, la societate. Aș începe cu situația financiară a companiei și, dacă 
îmi permiteți, aș face un scurt istoric, ca să vedeți și dumneavoastră mai bine situația în 
care ne aflăm noi în momentul de față. S-a pornit cu un proiect major de investiții, după 
cum știți, finanțat din fondurile de coeziune. Pentru a putea implementa acest proiect, deci 
pentru a primi finanțare, prima dată s-a înființat operatorul regional, avem și o structură, 
deci o umbrelă, cum zicem noi, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară. Avem și niște 
politici, care prin contractul de finanțare și prin contractul de delegare și prin contractul de 
împrumut, ș.a.m.d., au devenit de fapt legea noastră, cum ar fi politica tarifară, care până în 
anul 2015 a prevăzut niște creșteri în termen reale a tarifelor, plus ajustarea cu inflația, 
desigur, tocmai pentru a veni în sprijinul proiectului. Deci trebuia să asigurăm co-finanțare 
la proiectul de investiții. Până în 2015 rezultatele noastre au fost pe un trend pozitiv. Pe de 
altă parte trebuie știut faptul, că consumurile de apă potabilă și de canalizare implicit sunt 
în continuă scădere sau cel puțin au fost, anul acesta parcă vedem, e primul an, când vedem 
o foarte mică creștere, deci în aproape trei decenii am înregistrat acest trend negativ al 
consumurilor, care se datorează mai multor aspecte, cum ar fi…deci consumul industrial, 
dacă ne referim la partea asta, care s-a diminuat din cauza faptului, că anumite activități 
industriale au dispărut și au apărut altele, care eventual nu necesită cantitate așa de mare de 
apă potabilă. Pe de altă parte sunt foarte multe agenți economici, care și-au forat puț 
propriu sau rezolvă și partea de canalizare prin anumite soluții, pe de altă parte la nivel de 
populație se observă și o scădere a cantității de apă consumată pe om, pe zi. Și faptul, că 
am preluat în operare în afara celor 4 orașe cu care am pornit la drum, am preluat deja 9 
comune și este în curs încă o comună, acum urmează probabil în luna noiembrie să 
finalizăm preluarea, aceste consumuri sau aceste cantități în plus care vin din partea satului 
și a comunelor nu acoperă sau cel puțin până acum nu a acoperit minusurile de la orașe. 
Datorită faptului, că din 2015 n-am mai prevăzut politica tarifară ajustări, pur și simplu, 
încasările au început, nu neapărat să scadă, dar să se stabilească, pe de altă parte, costurile 
au crescut enorm. Deci am avut creșteri cu cea mai mare pondere din costurile operaționale 
reprezintă cheltuielile cu forța de muncă, au crescut costurile în primul și în primul rând 
datorită faptului, că au fost diferite hotărâri guvernamentale prin care s-a decis majorarea 
salariului minim, deci a trebuit implicit și noi să urmăm aceste prevederi. Ca și număr de 
angajați, nu avem creșteri, cel puțin nu semnificative, deci cum v-am zis, avem în operare 
acum, în loc de 4 unități administrativ teritoriale, avem 13 și avem un număr de personal, 
care este sub nivelul…Deci, în mod concret, în 2013, când aveam încă 4 orașe în operare, 
am avut 368 de angajați, în momentul de față avem în jur de 355 cu 13 unități 
administrative teritoriale în operare. Încercăm să rezolvăm aceste noi preluări fără a 
implica un necesar foarte mare de forță de muncă. În anumite cazuri, am delegat o 



 

 

persoană care se ocupă de toate activitățile legate în zonă, dar oricum, când e vorba de o 
intervenție tot echipele de la orașele trebuie să rezolve anumite probleme. Un alt 
component sau element de costuri este cel legat de costurile cu energia și aici sunt două 
aspecte, pe de o parte aceste investiții care s-au făcut în ultimii ani de zile, ne-au crescut 
consumurile energetice, în anumite cazuri, chiar foarte mult, fiind niște investiții 
energofage, deci în loc de niște rețele gravitaționale s-a investit foarte mult în stații de 
pompare, care necesită consum de energie. Deci pe de o parte a crescut consumul, pe de 
altă parte, au crescut și tarifele, în special în ultimele luni, noi înregistrăm o creștere de 
aproximativ de 20% la tariful la energia electrică. Aceste costuri cumva trebuie acoperite, 
deci și contractul de delegare implicit și contractul de finanțare și toate contractele noastre 
prevăd o acoperire a tuturor costurilor, deci nu mergem neapărat să avem un profit foarte 
mare, dar costurile trebuie să fie acoperite, neavând alt sprijin de la autorități sau de la stat. 
Anul trecut am solicitat de la ANRSC și de la autoritățile locale o aprobare pentru creștere 
de tarif, nu ne-a fost aprobată chiar în forma, în care am solicitat-o inițial, dar ni s-a 
aprobat la apa potabilă 9,7%, dacă nu mă înșel și la canalizare în jur de 3%. Acum dat fiind 
faptul, că consumurile cel puțin până acum au fost în continuă scădere și costurile pe de 
altă parte cresc, ne duce într-o situație neplăcută în ceea ce privește rezultatul final. La 
jumătatea anului, deci la sfârșitul lunii iunie am avut un profit foarte mic și dacă ne 
raportăm la ultimii 5 sau 10 ani de zile, respectiv undeva în jurul sumei de 400.000,00 
RON. În luna august…Deocamdată nu avem situația pentru luna septembrie, astăzi se 
finalizează, În luna august înregistrăm un rezultat pozitiv de 2.700.000,00 RON ceea ce 
sună relativ bine, dar aici aș face și o paranteză, avem în situațiile noastre financiare 
înregistrate niște facturi către un constructor, facturi prin care s-au facturat niște amenzi 
pentru întârzieri, ș.a.m.d. pe aceste de lucrări. Suntem în proces cu acești constructori, deci 
deocamdată le-am ținut în contabilitatea noastră aceste facturi, dar urmează să vedem ce se 
întâmplă în momentul în care va ieși o hotărâre definitivă, dar s-ar putea să denatureze, de 
aceea v-am zis treaba asta, situația noastră financiară. Pe de altă parte având contractul de 
împrumut încheiat cu BERD, care prevede două rambursări în fiecare an, una în luna 
septembrie și în luna martie. Noi aceste plăți către BERD deci ratele, dobânzile și 
comisioanele le acoperim din fondul ID, care este creat conform legislației în vigoare, 
sursele de finanțare pentru acest fond ID sunt redevențele, dividendele care nu se distribuie 
și impozitul de profit, care la fel nu se virează și rămâne în contul ID. Deci un simplu 
calcul matematic ne arată că redevențele fiind undeva, la nivel de județ în jur de 
700.000,00 -800.000,00 RON, noi avem nevoie pentru a rambursa creditul către BERD în 
jur de o sumă de 4.000.000,00 RON în fiecare an, ceea ce înseamnă, că diferența trebuie s-
o acoperim din profit. Deci la sfârșitul anului trebuie să avem un profit de minim 
3.200.000,00 RON pentru acoperirea creditului, și aici nu discutăm de alte investiții și alte 
reparații de înlocuiri conducte, ș.a.m.d.. Deci asta ar fi situația financiară pe scurt. În ceea 
ce privește organigrama societății, deci ni s-a solicitat să facem o prezentare a echipei de 
conducere și cu atribuțiuni și cu remunerații. Deci avem un administrator, deci un domn 
director general, care este pe bază de contract de mandat, dânsul fiind singurul de la 
societate și în afară de dânsul sunt 4 directori cu contract individual de muncă fiecare. E 
vorba de directorul adjunct, deci persoana mea, directorul operațional, director tehnic și 
director economic. În ceea ce privește atribuțiunile, deci directorul adjunct are printre 
atribuțiuni tot ce este legat de resurse umane, de la planificare, strategii, selecție, recrutare, 
instruiri, ș.a.m.d.. Managementul contractului cu BERD la fel în atribuțiuni, în ceea ce 
privește, avem un proiect de benchmarking la nivel național la care am participat și noi și 
deja participăm de 7 ani de zile cu variabile și cu indicatori prin care comparăm datele 



 

 

noastre cu datele celorlalți operatori regionali pentru a învăța din cele mai bune practici și 
desigur ar trebui să le și punem în practică. Deci eu mă ocup de programul asta de 
benchmarking, managementul activelor, obligațiile contractului de delegare, deci tot ce 
decurge de acolo, monitorizare și raportări, ș.a.m.d.. O altă atribuțiune este legată de 
controlul financiar de gestiune și nu în ultimul rând, înlocuirea directorului general ori de 
câte ori este nevoie. Pe partea de operațional, deci colegul se ocupă de coordinarea tuturor 
conceptelor de operațiune de la nivelul firmei la nivel de județ, tot ce înseamnă de la 
captarea apei, tratarea și distribuirea apei potabile până la consumatori, până la colectarea 
și epurarea apelor uzate. În afara de aceste atribuții de bază, să zic așa, avem și sigur alte 
activități conexe, ghidajări de exemplu sau activități de transport care tot în atribuțiunile 
dânsului intră. În afară de aceste activități, coordonarea procesului de întreținere a 
rețelelor, de înlocuire conducte și din când în când, chiar dacă nu ar fi neapărat, nu ar 
trebui să fie printre activitățile noastre, mai avem și anumite activități de extindere rețele, 
care ni se solicită de la diferite autorități locale. Directorul tehnic are printre atribuțiuni 
strategiile de îmbunătățire a activităților din punct de vedere tehnic, dânsul se ocupă de tot 
ce este legat de investiții, plan de investiții, plan de reparații, ș.a.m.d. Avem și un consiliu 
tehnic, care avizează toate solicitările de racordări, branșamente, dânsul coOrdinează 
activitatea comisiei. În afară de aceste activități, tot ce este legat de autorizări, avize de la 
autoritățile statului, ANRSC, Gospodăria Apelor, ș.a.m.d., tot dânsul de ocupă. Și colega 
de la economic, cred că nu trebuie să zic foarte mult: tot ce înseamnă organizarea 
activităților financiar-contabile, control financiar preventiv, audit, analiză financiară 
contabilă, ș.a.m.d.. În ceea ce privește posturile salariale legate de echipa de management, 
acum n-aș discuta de domnul director general, dânsul trebuia să fi fost astăzi aici, a trebuit 
să plece în delegație. Dânsul are contract de mandat, eventual, dacă sunteți interesați, va 
putea să vă prezinte tot ce este legat de activitatea dânsului. În ceea ce privește ceilalți 4 
membri din echipa de conducere, posturile salariale lunar se ridică undeva la 27.900,00 
RON, ceea ce înseamnă la nivel de director o remunerație netă în jur de 4.200,00 RON. 
Deci asta în comparație cu alte domenii, cred că n-ar trebui să reprezinte așa o problemă 
sau…Și legat de proiectele de investiții, deci primul proiect, proiectul mare, post mediu, 
care s-a pornit în 2012, toate contractele…am avut 7 lucrări pe acest proiect mare, 6 
contracte sunt terminate, recepționate, predate și în funcțiune. Pe un singur contract avem 
probleme și pe rețele de la Întorsura Buzăului, acolo am nimerit un constructor, care din 
păcate a intrat și în insolvență, nu prea poate să asigură resursele pentru a continua lucrările 
în ritmul, care ar fi mulțumitor. Ne chinuim cu dânșii, în fiecare zi aproape avem discuții și 
încercăm să terminăm, deci contractul a fost aprobat de către minister pentru fazare, avem 
și un contract de finanțare nou pe acest proiect, urmând ca să putem primi și finanțare, deci 
nu sunt nici banii pierduți și avem un nou termen, anul viitor în luna iunie ar trebui 
lucrările terminate conform Actului adițional la contractul de finanțare și sperăm ca să și 
putem respecta termenul respectiv, ca și progres fizic, momentan suntem undeva la 80% 
din lucrări efectuate. Mai avem un alt proiect de investiții mai mic, dar tot parțial finanțat 
din fondurile de coeziune, proiect pornit în 2015. De fapt e vorba de un proiect, care s-a 
realizat din economiile rămase de la postul de mediu. Am avut 5 contracte de lucrări pe 
acest proiect și am avut și câteva contracte de achiziții, 3 contracte de lucrări sunt deja 
terminate, recepționate, predate și în funcțiune, avem contractul de la Coșeni, care este 
momentan…acolo am avut o problemă și de ordin juridic, deci cel, care a câștigat licitația, 
constructorul respectiv a părăsit pur și simplu șantierul. Ne-am trezit, că trebuie să 
relicităm. Am încheiat un contract cu un antreprenor local, lucrările sunt acum continuate 
și deja ne apropiem tot așa undeva la 80%, 90% progres fizic, deci mai e puțin și până la 



 

 

sfârșitul anului sperăm să și terminăm și acest contract. Și avem și un alt contract mai 
problematic, de o sumă mai mare la Lunga, respectiv cele 3 sate care aparțin de Târgu 
Secuiesc. Acolo avem un progres undeva la poate 70%, termenul final de recepție ar trebui 
să fie decembrie 2018. Am discutat cu constructorul, încercăm să-i ajutăm și noi cum 
putem. Ni s-a promis, că se vor suplimenta echipele de lucrări și putem să terminăm până 
la sfârșitul anului.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim 
domnului director pentru situația financiară și activitatea societății pe care dânsul ne-a 
prezentat-o, a organigramei și a proiectelor în derulare pe care societatea le desfășoară. Da. 
Și domnul primar Antal Árpád-András dorește să…” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Pe procedură am cerut 
cuvântul.” 
 (lb.m.): Nu am menționat la început, că am invitat pe conducătorul Gospodăriei 
Comunale S.A. la solicitarea reprezentantului PPM, a domnului consilier Bálint József. 
Am observat, că mulți se uită ciudat la mine, întrebându-se, ce caută acum direcțiunea 
Gospodăriei Comunale SA. Deci domnul consilier a solicitat să-i invităm pe reprezentanți. 
Domnul director n-a reușit să vină, de aceea societatea este reprezentată de domnul director 
adjunct, ceea ce ar fi trebuit să spun în mod anticipat. Și acum îi și predăm cuvântul 
domnului consilier Bálint József. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim pentru 
intervenția domnului primar Antal Árpád-András și dăm cuvântul domnului consilier 
Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Domnul primar a prezentat ceea ce aș fi relatat și eu, adică faptul, că eu am solicitat 
invitația. Eu mă bucur, că domnul director a fost aici, oferindu-ne o prezentare detaliată 
despre ceea ce a fost esența problemelor și anume în legătură cu întrebarea, potrivit căreia, 
de ce a fost acum momentul să discutăm despre Gospodăria Comunală SA. În săptămânile 
trecute s-au ținut două ședințe extraordinare în legătură cu sprijinul material, care va fi 
virată de către Consiliul local la solicitarea dumneavoastră sub titlul de majorare de capital 
social. Și întrebarea s-a pus în sensul, că de ce este nevoie de atâta grabă, pentru că așa s-a 
părut deodată în luna octombrie, atunci, când peste o lună poate va sosi înghețul, pentru că 
motivarea a fost, că există lucrări nefinalizate, ceea ce trebuie terminate, în caz contrar va 
deveni îndoielnică și funcționarea firmei. Deci în spatele întrebării a fost, că poate abia 
acum s-a observat faptul, că există probleme și anul sau anii s-au curs în așa mod, încât 
acestea nu s-au ridicat până acum. Așadar, aceste aspecte s-au clarificat în mare parte. Am 
înțeles, așa ulterior și faptul, pentru că materialul destinat ședinței a sosit în cursul 
desfășurării ședinței, de ce s-a întâmplat această înștiințare întârziată, cel puțin a membrilor 
consiliului local. Celălalt motiv, care a rezultat această solicitare, a fost, că în ultimii 10 ani 
s-a schimbat prezentarea activității firmelor subordonate primăriei. În timp ce cu 10 ani în 
urmă la prezentarea bugetului sau înaintea luării unor decizii importante, conducătorii 
firmelor au fost aici și au înștiințat membrii consiliului local, potrivit noilor posibilități, 
acest lucru se realizează de către reprezentanții mandatați și desemnați de primărie, ca 
urmare ceilalți pot urmări mai greu activitatea firmei respective. Totodată s-a putut observa 
și în rândul populației formularea unor întrebări specifice, pentru că, așa cum a menționat 
și domnul director, s-a diminuat suma încasată sub formă de taxă pentru serviciile de 
furnizare a apei potabile și de canalizare, deoarece se consumă o cantitate mult mai mică. 
Una dintre explicațiile acestui fenomen este că toată lumea este mult mai atentă la 
consumul de apă potabilă, iar cealaltă explicație, prin care se motivează și acest consum 



 

 

mai atent, mișcarea prețului acestei servicii din ultimele 10 ani, prețul ridicându-se 
aproximativ la o valoare de trei ori mai mare. Deoarece răspunsul dat de domnul director îl 
găsesc destul de detaliat, din acesta doresc să subliniez imediat, să se vadă care a fost 
intenția mea prin această solicitare, domnul director a menționat majorarea salariului 
minim pe economie, ceea ce de asemenea a fost majorat în ultimii 10 ani la o valoare de 
cca. trei ori mai mare. Deci acesta este un raport, care justifică parțial și aceste modificări 
tarifare. Și o astfel de prezentare ne oferă posibilitatea ca și consilierii să primească 
explicații, respectiv, prin intermediul presei și populația în privința unor întrebări. Eu 
doresc să vă mulțumesc pentru răspunsul detaliat, într-adevăr am primit în timp util 
răspuns la întrebarea noastră și vă doresc spor la treabă și să utilizați în mod eficient suma 
primită din partea primăriei. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim, domnule 
consilier Bálint, domnul primar Antal Árpád-András ar dori să…” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Eu aș dori să completez 
volumul acesta mare de informații primite de la domnul director cu faptul, că atunci când 
s-a înființat această societate, cele 4 orașe și primăria au contribuit în proporții diferite la 
capitalul social a societății, în privința contribuției imobiliare și monetare. Și nu este un 
secret, că aici de fapt s-au întâlnit două intenții. În mod concret, intenția celor responsabili 
de conducerea municipiului Sfântul Gheorghe, de a scoate proprietatea imobiliară 
respectivă din capitalul social al societății, deci imobilul respectiv să fie scos de către toate 
primăriile și să fie înlocuit cu lichidități. Deci această intenție și voința s-a întâlnit cu 
problema prezentată aici de domnul director și nu este un secret, nefiind secrete între noi, 
că pasul următor va fi că vom rediminua capitalul social la nivelul la care s-a aflat anterior 
acestei majorări de capital social, în așa mod, încât toate cele 4 orașe să scoată proprietatea 
imobiliară respectivă, cu care au contribuit la capitalul social. Deoarece nu a fost corect, ca 
Covasna și Întorsura Buzăului de exemplu au contribuit la capitalul social cu niște 
proprietăți imobiliare neutilizate de către societate, deci nu poate continua în mod concret 
activitatea sa, însă la momentul respectiv nu a existat altă soluție, astfel tuturor li se va 
restitui imobilul respectiv, urmând ca să-l utilizeze potrivit voinței fiecăruia. Acesta va fi 
următorul pas. Mulțumesc frumos. Am vrut să completez cele spuse cu aceste aspecte, 
deoarece domnul director nu a menționat faptul, că aici s-au întâlnit două intenții, respectiv 
despre faptul, că aceasta a fost o decizie cu succes și că pasul următor va fi, că vor rămâne 
banii, luăm proprietățile imobiliare, urmând ca aceștia să fie utilizați potrivit voinței 
fiecăruia. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc domnului 
primar Antal Árpád-András pentru precizările făcute de cele spuse de către domnul 
consilier Bálint și de cele spuse de către domnul de la Gospodăria Comunală S.A. Dacă 
mai este cineva, care ar dori să le adreseze o întrebare sau să completeze cele spuse? Dacă 
nu, îi mulțumim domnului invitat pentru prezența în mijlocul nostru și pentru activitatea 
pusă în folosul societății și comunității. Dați-mi voie să trecem mai departe la scopul de 
bază a acestei activități de astăzi, 25 octombrie și anume ședința ordinară cu punctele de pe 
Ordinea de zi.  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada 
Vânătorilor nr. 43. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „În cursul ședințelor 
anterioare de consiliu am aprobat Hotărâri de acest gen. Este vorba de intenția de 
cumpărare a unor terenuri făcând parte din domeniul privat al municipiului Sfântu 



 

 

Gheorghe, situate în jurul casei familiale din strada Vânătorilor nr. 43, intenție formulată 
de către proprietar sub forma unei adrese. Casa și terenul dedesubt se află în posesia 
persoanei respective, de aceea terenurile din jurul acestuia pot fi vândute în mod direct, 
nefiind necesară vânzarea prin licitație publică deschisă. Este vorba de un teren de o 
suprafață de143 m2, respectiv de 80 m2, situate la adresa menționată mai sus și prețul de 
cumpărare stabilit de către evaluator este o sumă în valoare de 9.000,00 EUR.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim. Dacă 
cineva dorește să pună ceva întrebări legat de proiectul de hotărâre? Comisiile de 
specialitate și-a dat acordul în acest sens și ca urmare propun la vot acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 316/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate în Municipiului Sfântu 
Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „La nr. 75, pe strada 
Țigaretei se situează două blocuri cu locuințe de serviciu, pe care le-am pus la dispoziția 
primăriei, respectiv a diferitelor instituții, pentru a le aloca angajaților lor. Contractul de 
gestionare a acestora va expira în lunile noiembrie-decembrie 2018, instituțiile au solicitat 
prelungirea acestor contracte și propunem prelungirea acestora pentru o perioadă de 3 ani, 
până la 01.12.2012…Scuzați, până la 01.12.2021.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim pentru 
prezentare, comisia a avizat acest proiect de hotărâre și comisia de specialitate a votat cu 6 
voturi pentru, domnul Bálint, el nu votează. Supun la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 317/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui apartament situat în Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea 
Parohiei Reformată Sfântu Gheorghe III. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Este vorba de 
apartamentul situat în strada Lăcrămioarei nr. 10, bl. 2, sc. C și propunem atribuirea 
acestuia în folosinţă gratuită în favoarea Parohiei Reformată Sfântu Gheorghe, care va fi 
utilizat de către Parohie pentru asigurarea cazării personalului clerical.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim pentru 
prezentare, comisia de specialitate și-a dat acordul, 6 voturi pentru, domnul Bálint nu 
votează. Supun la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 318/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitație publică deschisă a unor spații situate în Piaţa Libertăţii nr. 7, clădirea „Casa cu 
Arcade”, proprietate publică a Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Orientându-ne la 
destinația ”Casei cu Arcade”, exprimată și prin Ordonanță Guvernamentală, respectiv și la 
legea care nu permite închirierea fără licitație publică deschisă a acestor spații de birou în 
favoarea ONG-urilor, prin prezentul proiect de hotărâre, organizăm licitația publică pentru 
închirierea a 4 săli de această natură, caietul de sarcini este parte integrantă a Hotărârii. 
Propunem pentru închiriere prin licitație publică deschisă spațiile menționate pentru o 



 

 

perioadă de un an, cu un preț de pornire de aproximativ 1,00 RON/m2.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentarea proiectului de hotărâre, dacă cineva dorește să completeze. Comisia de 
specialitate și-a dat acordul legat de acest proiect de hotărâre, 6 voturi pentru, domnul 
Bálint nu votează. Propunem supunerea la vot a acestui proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 319/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Asociaților a SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea administratorului la 
SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Proiectul de hotărâre se 
referă la acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului local, ca în Adunarea Generală 
a Asociaților a SEPSIIPAR S.R.L. să numească pe colegul nostru, Miklós Zoltán pentru 
funcția de administrator la SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe. Acest lucru va avea loc 
începând cu 01 noiembrie 2018. Contractul de mandat se va încheia deocamdată pentru o 
perioadă de 4 ani.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim pentru 
prezentarea proiectului de hotărâre. Comisia de specialitate și-a dat acordul pentru acest 
proiect de hotărâre cu 4 voturi pentru, domnul Bálint și domnul Miklós Zoltán nu votează. 
Propun supunerea la vot acestui proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor, Miklós Zoltán), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 320/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general, aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Acest proiect se referă de 
fapt la modificarea, în cazul unor sume, a resurselor de finanțare a bugetului general a 
lucrărilor de modernizare a străzii Kós Károly. La începutul anului, în urma unor negocieri 
prelungite, ne-am convenit cu firma respectivă în privința faptului, că vor continua 
lucrările, care s-au oprit într-un anumit moment și a fost necesară o rectificare în sensul că 
primăria a preluat o anumită sumă și anume suma de 927.011,46 RON, care figura în 
bugetul local ca fiind asigurată din finanțarea din bugetul de stat. Pentru a accelera acest 
lucru, am asumat latura administrativă, suma în cauză a și fost achitată de către primărie și 
trebuie să figureze și în bugetul general. În acest scop se modifică sumele titlurilor 
aparținând bugetului de stat, respectiv local. Din fericire măsura luată a fost utilă pentru că 
în anul curent partenerul respectiv a lucrat mult mai bine, tronsonul următor a străzii Kós 
Károly până la sfârșitul lunii prin așternerea stratului binder va deveni aproape utilizabil. 
Lucrările pe o parte, pe colțul de stradă spre Biserica Unitariană au fost finalizate, spre 
cealaltă direcție au fost sistate de noi, pentru a asigura circulația fără obstacole după 
începerea anului școlar. Și bineînțeles în vacanța următoare de vară va fi terminat și 
tronsonul acesta, respectiv începând cu anul viitor vom putea începe un nou tronson între 
străzile Șaguna și Dózsa György.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim domnului 
viceprimar. Dacă cineva are vreo nelămurire în legătură cu acest proiect de hotărâre 
prezentat? Comisia de specialitate și-a dat avizul favorabil cu 6 voturi pentru, domnul 
Bálint nu votează. Propun să trecem la votarea acestui proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 2 consilieri nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor, Miklós Zoltán), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 321/2018. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe pe strada Libertăţii nr. 11A, respectiv Kriza 
János nr. 1. Prezintă Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Știu, că 
s-a prelungit puțin ședința de consiliu, nu suntem obișnuiți cu acest lucru, sau ne-am 
dezobișnuit. Aș propune totuși ca să facem peste 3 minute o pauză de un sfert de oră și să 
ne deplasăm în Piața Centrală, deoarece teatrul nostru are 70 de ani și se va organiza o 
serie de evenimente timp de 4 zile, care vor începe acum. În Piața Centrală se organizează 
acum o acțiune de tip Flashmob de 10 minute, apoi să revenim și să continuăm ședința de 
consiliu, fiind încă câteva puncte importante pe Ordinea de zi de astăzi. Deci, dacă toată 
lumea este de acord, atunci voi prezenta repede acest punct pe Ordinea de zi, apoi să 
mergem în Piața Centrală, apoi să revenim în sala de consiliu. Deci punctul nr. 7 pe 
Ordinea de zi se referă la alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe pe 
strada Libertăţii nr. 11A, respectiv Kriza János nr. 1., ceea ce este necesar, fiindcă dorim 
intabularea Grădiniței ”Csipike” și în prezent figurează cu două numere cadastrale diferite. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim domnului 
primar. Domnul Bálint dorește să intervină. Nu? Bun. Comisia de specialitate și-a dat 
avizul favorabil cu 6 voturi pentru, domnul Bálint József nu votează. Supun la vot... 
Poftim? Spuneți, doamnă viceprimar!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deoarece este vorba de 
intabularea unei grădinițe, eu propun ca să amânăm votarea după pauză, deoarece noi, cei 
care votăm nu mai avem majoritatea de 2/3, așa că nu doresc să risc. Mulțumesc.” 

Pauză 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da... Da, se poate relua, 
da? Deci am rămas la proiectul de hotărâre nr. 7. Comisia, cum spuneam, a dat acordul cu 
aviz favorabil cu 6 voturi pentru și domnul Bálint József nu a votat. Dacă cineva mai 
dorește să spună ceva legat de acest proiect de hotărâre, dacă nu, propun să supunem la 
vot...” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, pe procedură, dacă îmi 
permiteți, aș avea o propunere. Având în vedere faptul că sunt doi consilieri, care mi-au 
semnalat că trebuie să plece un pic mai repede și avem câteva Hotărâri, care necesită 2/3, 
astfel să inversăm Ordinea lor și să luăm prima dată pe cele, care…dacă sunteți de acord cu 
această propunere și trebuie să ajungă în 20 de secunde domnul consilier Cserey și atunci 
să…” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da. Să votăm legat de 
propunerea domnului primar.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Cserey 
Zoltán-Mihály), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
de oportunitate nr. 9/17.10.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zona Őrkő”, Municipiul 



 

 

Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Primăria orașului nostru dorește îmbunătățirea condițiilor din cartierul Őrkő, prin 
construirea rețelei de drumuri și a altei infrastructuri, nu numai datorită celor semnalizate 
de comandantul șef al poliției și anume, că dorește o infrastructură, o abordare mai bună 
pentru forțele de ordine, ci scopul nostru primar este desigur să putem asigura circumstanțe 
cinstite de viață locatarilor din zona respectivă, din acest motiv s-a finalizat Planul 
Urbanistic Zonal „Zona Őrkő”, care reglementează trasarea drumurilor, se ocupă cu 
condițiile de construcție, cu posibilitățile de parcare și circulație. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim. Mulțumim 
domnului primar pentru prezentarea proiectului. Dacă mai e cineva, care dorește să 
completeze sau să ceară lămuriri legat de acest proiect? Dacă nu, comisia a acordat 4 voturi 
pentru și domnul Balint nu votează. Propun să supunem la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Cserey 
Zoltán-Mihály), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 322/2018. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, vă mulțumesc. 
Revenim la proiectul de hotărâre nr. 7 pe care l-a prezentat domnul primar Antal Árpád-
András. Comisia și-a dat avizul favorabil, 6 voturi pentru, domnul Balint nu votează, nu a 
votat. Supun la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 323/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea 
imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos trebuie 
să decidem asupra dezlipirii imobilului situat în str. Ciucului nr. 51, în vederea 
dezmembrării acestuia pe apartamente. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Dacă dorește cineva să întrebe sau să completeze ceva legat de acest proiect de 
hotărâre, dacă nu, comisia de specialitate și-a dat avizul favorabil cu 6 voturi pentru, 
domnul Balint nu votează, nu a votat. Supun la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 324/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea de 
transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al Județului Covasna şi din administrarea 
Consiliului Județean Covasna, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Deci clinica de stomatologie 
se află în posesia Consiliului Județean, dorim să construim acolo un nou teatru de păpuși și 
am dezbătut cu conducerea Consiliului Județean faptul că, Consiliul Județean ar transmite 
municipiului terenul, respectiv clădirea în cauză, primul pas ar fi ca Consiliul Local să 
solicite prin H.C.L. de la Consiliul Județean transmiterea dreptului de proprietate asupra 
terenului și a clădirii în favoarea municipiului. Despre acesta este vorba în proiectul de 
hotărâre. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumesc 
domnului primar pentru prezentare. Comisia și-a dat acordul cu 6 voturi pentru. Propun să 



 

 

supunem la vot acest proiect de hotărâre D1.  
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 325/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alipirea unor 
terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Primăria Municipiului 
Sfântu Gheorghe dorim modificarea parcelelor în vederea utilizării și valorificării mai 
efective a Parcului Industrial din Câmpul Frumos, în acest scop se necesită alipirea a două 
parcele, proiectul de hotărâre se referă la alipirea acestor două parcele. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim, domnule 
primar! Comisia de specialitate și-a dat acordul cu 6 voturi pentru. Propun să supunem la 
vot acest proiect de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 326/2018. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca 
Oltului nr. 15, proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Potrivit caietului de sarcini 
aprobat de Consiliul Local, am propus vânzarea prin licitație publică deschisă a terenului 
situat în strada Lunca Oltului. Am și primit o ofertă regulamentară pentru prima publicare, 
însă deoarece după regulamentul nostru, licitaţia este valabilă doar dacă s-au prezentat cel 
puţin 2 ofertanţi, de aceea am stabilit următorul termen și pe data acestui termen singurul 
ofertant a semnalizat faptul, că nu consideră în totalitate regulamentară licitația și nu a 
depus o ofertă. Considerând că procedura a fost regulamentară, este mai important faptul, 
să vindem acest teren, așa că înaintăm proiectul din nou, cu rectificări minime în scopul 
aprobării dumneavoastră. Un termen fix pentru data de 12 noiembrie ora 12:00 inițiem din 
nou o procedură de ofertare într-un format cu o singură rundă și depunem din nou în fața 
dumneavoastră mandatarea comisiei desemnate în scopul aprobării. Cu o singură mențiune, 
deoarece colegul nostru Miklós Zoltán a făcut parte din această comisie și numele dânsului 
figurează în proiectul de hotărâre și a solicitat înlocuirea lui, de aceea eu vă propun ca 
locul domnului Miklós Zoltán să fie preluat de către colegul nostru Csatlós László. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumesc, domnul 
viceprimar. Comisia de specialitate și-a dat acordul. Domnul Debreczeni László dorește să 
intervină.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
sensul comisiei economice ținute anterior, comisia economică propune modificarea art. 2. 
Art. 2. alin. (2) și anume propune majorarea prețului de pornire a terenului de la suma de 
78 euro la 90 euro. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da. Supunem la vot 
propunerea domnului consilier Debreczeni.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István).  
 „Da, vă mulțumesc pentru vot… Da, supunem la vot art. 5 privind comisia de 
evaluare, în următoarea componență: votăm separat, da? Ca președinte, Toth-Birtan Csaba. 



 

 

 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat.  
 „Mulțumesc. Membrii: Hengán Hajnal, director executiv.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat.  
 „Mulțumesc. Membru Debreczeni László, consilier local.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat.  
 „Mulțumesc. Domnul Csatlós, consilier local.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat.  
 „Mulțumesc. Domnul Bálint József, consilier local, ca membru.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri nu au votat.  
 „Vă mulțumesc. Membru supleant Kelemen Szilárd-Péter, consilier local.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat.  
 „Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Și șef birou, Szép Miklós.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat.  
 „Da, vă mulțumesc. Propun să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 327/2018. 
 PUNCTUL 11 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu 
Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Și anul acesta vom anunța 
Bursa ”Sfântu Gheorghe”, pentru care pot candida elevii absolvenți. Dorim să alocăm 5 
burse de câte 3.000,00 RON. Dorim să aprobăm calendarul alocării bursei, elevii pot 
depune dosarele de candidatură până la termenul de 26 noiembrie, care vor fi evaluate, iar 
bursele câștigate vor fi predate elevilor în cursul unei ceremonii în ședința de consiliu din 
luna decembrie.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Da, mulțumim frumos 
pentru prezentare. Dacă cineva dorește s-o completeze cu ceva? Nu? Atunci propun să 
supunem la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 328/2018. 
 PUNCTUL 12 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Următoarea propunere 
pentru luna noiembrie: domnul consilier József-Álmos Zoltán, iar în lipsa acestuia, domnul 
consilier Kelemen Szilárd-Péter. Supunem la vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 329/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale constând în impozitul datorat după terenurile situate pe raza administrativ-teritorială 
a Municipiului Sfântu Gheorghe și care au făcut obiectul titlurilor de proprietate emise de 
comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ale 
unităților administrativ-teritoriale cu care Municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Proiectul de hotărâre se 
referă la aprobarea procedurii de reglementare în privința eliminării dobânzilor de 
întârziere din impozitarea retroactivă a terenurilor restituite de Comisia pentru Stabilirea 
Dreptului de Proprietate Privată asupra terenurilor situate în localitățile limitrofe spațiului 
public al Municipiului Sfântu Gheorghe. Din cauza faptului, că aceste terenuri, datorită 
delimitării administrative a acestora, aparțin teritoriului administrativ al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, ca urmare beneficiarul impozitului pe teren stabilit de Codul fiscal este 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Unii proprietari au anunțat și au achitat impozitul pe teren la 
instituțiile fiscale ale localităților limitrofe. Ca urmare, în conformitate cu Codul fiscal sunt 
obligați la plata retroactivă a acestui impozit pe teren pentru o perioadă de 5 ani către 
Municipiul Sfântu Gheorghe, însă fiind vorba de cetățeni contribuabili capabili de bună-
voință, propunem, ca în cazul, în care deja au efectuat plata la instituțiile din localitățile 
limitrofe, să plătească Municipiului Sfântu Gheorghe impozitul pe teren, însă să fie scutiți 
de plata dobânzilor de întârziere și bineînțeles, că au dreptul la solicitarea restituirii 
acestuia de la instituțiile din localitățile limitrofe și după cunoștințele mele, aceste localități 
li se vor restitui sumele în cauză, fiind posibilă astfel asigurarea unei proceduri 
administrative echitabile pentru aceste persoane. Potrivit proiectului nostru de hotărâre, 
proprietarii de terenuri pot depune solicitările de această natură până la sfârșitul anului 
viitor.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Vă mulțumesc. Dacă 
cineva are ceva de completat în legătură cu acest proiect de hotărâre D3? Dacă nu, 
comisiile de specialitate și-au dat acordul, avizul și ca atare, supun aprobării 
dumneavoastră proiectul de hotărâre nr. D3.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 330/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Acum, 
în mod excepțional, nu vom mări bugetul general, ci sunt necesare niște regrupări simple. 
Scoatem din bugetul general resursele, pe care nu vom reuși să le realizăm până la sfârșitul 
anului curent, respectiv micșorăm titlurile, la care, ulterior achizițiilor publice, suma a 
devenit mai mică, decât cea trecută în buget. Vom efectua distribuirea acestor sume, 
instituțiile de învățământ vor primi o sumă de 224.214,00 RON pentru plata burselor 
elevilor, a cheltuielilor de călătorie a cadrelor didactice, respectiv pentru finanțarea 
cursurilor de după amiază din Școlile Gimnaziale ”Gödri Ferenc”, ”Ady Endre”, ”Nicolae 
Colan”. La capitolul de investiții vom scoate o sumă totală de 178.180,00 RON, care va fi 
utilizată pentru cheltuielile de funcționare, există și diferite titluri minore, care se găsesc în 
material. Dacă cineva are întrebări, le voi răspunde, considerând, că nu este necesară 
prezentarea individuală a fiecăruicapitol, dar dacă da, atunci voi face acest lucru. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Vă mulțumim, domnule 
primar. Dacă cineva are întrebări legat de acest proiect de hotărâre? Comisia și-a dat 
acordul favorabil legat de acest proiect de hotărâre și ca atare, supun aprobării 
dumneavoastră proiectul de hotărâre. Ah, domnul Bálint József dorește să-și ia cuvântul.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Acest material a ajuns de asemenea destul de târziu în fața Consiliului Local. Am ascultat 



 

 

aproape toate capitolurile și în cadrul comisiei de specialitate și am ajuns la concluzia, că 
există probleme și în ceea ce privește funcționarea instituției, nu doar privind funcționarea 
Consiliului Local. Acum nu doresc să vă reproșez faptul, că un șir foarte lung a 
materialelor a ajuns în fața noastră după expirarea termenului legal sau nici nu au ajuns, ci 
doresc să vă atrag atenția asupra faptului, că această modificare de buget general are câteva 
puncte, care a început să dobândească caracter permanent. Au trecut deja 10 ani de când, la 
votarea fiecărui buget general, apare printre investiții casa mortuară din Coșeni. Și este de 
asemenea a zecea ocazie, când vine toamna și Consiliul Local respinge, respectiv amână 
începerea acestor lucrări. Și nu este singura chestiune, deși știm foarte bine, că dacă 
Consiliul Local ia o decizie, aceea trebuie executată de instituție. Și dacă nu a executat, 
atunci există două soluții, fie că nu a putut, fie că nu a vrut. Dacă nu a putut, este foarte 
trist și califică munca depusă, sau nedepusă în cadrul acestei instituții. Dacă nu a vrut, este 
și mai grav, este ilegal. Deci Consiliul Local are rolul, chiar dacă nu suntem toți conștienți 
de acest fapt, să ia decizii în interesul comunității, iar sarcina aparaturii este executarea 
acestora. Casa mortuară din Coșeni este doar unul dintre acele chestiuni care intră deja în 
categoria de glumă, atât de mult s-a vorbit despre faptul de ce nu este posibilă, niciodată de 
ce este posibilă, însă există și multe alte probleme de această natură. Eu doresc să subliniez 
încă una asemănătoare, care se va amâna din nou, o modernizare de stradă care figurează 
de ani de zile și ca capitol de buget și ca promisiune și se va amâna din nou. Este vorba de 
tronsonul cu blocurile în forma ”T” paralele cu strada Oltului, între străzile Nagy György 
și Puskás Tivadar, care a început în urmă cu 8 ani prin eliminarea bordurilor pentru trotuar. 
A figurat de câteva ori în bugetul general, apoi a fost reproiectat, apoi a fost reintrodus și 
anul trecut și anul curent, iar acum se află din nou în rândul celor condamnați. Aș dori să 
întreb, că oamenii care locuiesc aici reprezintă eventual o categorie de condamnați? Cum 
își permite aparatura primăriei să treacă acest aspect cu vederea? Se poate reciti mai multe 
procese verbale, în care am ridicat această problemă pe parcursul a mai multor ani. 
Întotdeauna a existat vreo explicație, cum știm. Deja suntem obișnuiți și la nivel național, 
că există lucruri pentru care niciodată nu există momentul ideal. Da, există hotărâri, care se 
rezolvă în decursul unei ședințe înainte de prânz, sunt votate fără comentări de către 
Consiliul Local, sau cu câteva completări și sunt altele, care pot fi puse deoparte. Și 
deoarece sunt puse deoparte, domnul președinte de ședință a fost nevoit să menționeze, că 
Bálint József nu a susținut unul sau altul în cadrul comisiei de specialitate. Da, nu putem 
oferi sprijinul nostru nici în cadrul ședinței comisiei de specialitate, nici în plen nici un 
proiect de hotărâre, cât timp cel propus de noi este pus deoparte sau cât timp promisiunile 
făcute nu numai nouă, ci și cetățenilor Municipiului Sfântu Gheorghe, sunt aruncate 
deoparte. Mulțumesc, că m-ați ascultat.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc domnului 
consilier, domnul primar Antal Árpád-András dorește să răspundă la cele spuse de domnul 
consilier Bálint József.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Atunci ar trebui să vorbesc 
despre voință și cunoaștere. În privința casei mortuare din Coșeni, cred că putem afirma 
după 10 ani, că noi am vrut casa mortuară respectivă mult mai mult, decât oamenii din 
Coșeni. Pentru că faptul, că în fiecare an am asigurat în buget, și acum, o sumă 
semnificativă de 110.000,00 RON pentru această investiție, a arătat în mod clar intenția 
primăriei, că dorim să răspundem în mod pozitiv la această solicitare din partea locuitorilor 
din Coșeni. Și trebuie să ținem cont și de faptul, că aceste două solicitări s-au formulat în 
același timp, într-adevăr începând cu 2008, în mod continuu, aceste sume au figurat în 
bugetul general și din diferite cauze, în primul rând legale, pentru că primăria nu a dispus 



 

 

pur și simplu cu terenul respectiv, mai precis biserica nu a făcut demersurile necesare 
pentru ca această investiție să poate fi începută. Dumneavoastră ca consilier și ca fost 
viceprimar știți foarte bine, că nu putem construi ceva pe un teren care nu aparține 
orașului. Deci din cei 10 ani, cca. 8 și jumătate a luat perioada până când terenul în cauză a 
intrat într-un stadiu, ca să putem iniția oricare procedură. Acesta este situația, în ceea ce 
privește partea de a putea sau de a voi. Dar voi continua. Deci eu nu pot să oblig nici-o 
firmă să participe la o licitație de achiziție publică, nu pot să oblig nici-o firmă, ca în cazul 
anunțării unei achiziții publice să depună o ofertă. Și din păcate, se întâmplă din ce în ce 
mai des, că nu se prezintă nimeni la aceste licitații de achiziție publică. Deci degeaba vreau 
ceva, degeaba am și bani, dacă nu se prezintă nimeni la licitație de achiziție publică. Așa că 
eu resping în mod ferm acest reproș formulat de domnul consilier și-l resping deoarece nu 
pot să cer socoteală de la colegii mei pentru ceea ce nu se poate cere socoteală, pentru că 
pur și simplu nu este vina colegilor mei, dacă se rezolva situația juridică a terenului sau nu, 
dacă se prezintă o firmă la licitație de achiziție publică sau nu. Deci intenția noastră, cred 
că a fost foarte clară, într-adevăr pentru o perioadă lungă de timp am trecut aceste capitole 
în bugetul general. Cazul din Chilieni a fost puțin mai norocos, acolo deja s-a construit 
casa mortuară, în cazul localității Coșeni încă nu s-a construit. Eu sper că se va construi, și 
anul viitor, când voi prezenta Consiliul Local bugetul general, pot promite, că va figura 
acest capitol și sper foarte mult că nu va trebui scos la sfârșitul anului viitor. Nici anul 
acesta nu am crezut că va trebui scos, nici anul trecut, viața suprascrie, stimate domnule 
consilier, planurile noastre din multe puncte de vedere, dar sunt de părere, că nu puteți 
aștepta nici de la mine, nici de la colegii mei, să construim pe un teren care nu aparține 
orașului. Și această problemă acoperă o parte semnificativă a ultimelor 10 ani și 
dumneavoastră știți foarte bine, fiindcă ați fost viceprimar pentru o perioadă de 4 ani, de 
aceea mă surprinde această abordare a problemei, pentru că ați văzut exact, știți, aveți 
posibilitatea și acum de urmări activitatea primăriei, poate chiar într-o măsură mai mare, 
decât un consilier obișnuit, deoarece vă interesează și sunteți preocupat de aceasta și vă 
oferim toate informațiile, deci nu există nici un secret în privința activității primăriei, nu a 
fost vorba de faptul, că nu am vrut, nu a fost vorba de faptul, că nu am putut ci că nu s-a 
permis prin lege. Există o diferență mare între aceste trei lucruri. Mulțumesc frumos, 
desigur, aștept reacția dumneavoastră, însă refuz în mod categoric acum această acuzație, 
atunci, când cred, că aveți dreptate, vă spun, că aveți dreptate, nu obișnuiesc să spun la tot 
că nu este adevărat, dar în cazul de față domnul consilier nu are dreptate și resping această 
acuzație și vă spun, că sunteți în situația, fiindcă ați fost viceprimar timp de 4 ani, a figurat 
în bugetul general și în acei 4 ani și a fost scos întotdeauna din buget. De ce a fost scos? 
Știți foarte bine, domnule consilier, de ce a fost scos. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim domnului 
primar. Domnul Bálint József dorește să intervină.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bineînțeles, că domnul primar își 
apără oficiul propriu. Ceea ce este frumos. Însă aș dori să-l întreb, dacă domnul primar știe 
când a fost anunțată această lucrare pentru licitație publică?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În urmă cu o lună, nu s-a 
prezentat nimeni la licitație și după ce s-a terminat, am contactat firma care a construit casa 
mortuară din Chilieni și ne-a spus, că din păcate așa de mult s-au urcat prețurile, că pentru 
prețul stabilit de proiectant, a calculat, comparând prețurile pentru Chilieni și Coșeni, un 
minus de cca. 30.000,00 RON, deoarece a crescut atât prețul lemnului, cât și a forței de 
muncă în regiunea noastră. Deci următorul pas este, că trebuie să ne întoarcem probabil la 
proiectant, nefiind îndreptățiți să suprascriem valorile evaluate de către proiectant și atunci 



 

 

când proiectantul le va revizui din nou, atunci trebuie să readucem proiectul în fața 
Consiliului Local și apoi se poate începe licitația publică. Nu vedem rostul de a se ocupa 
cu acest proiect anul acesta, deoarece se apropie iarna, probabil primăvara viitoare putem 
relua aceste lucrări, oricum nu se poate iniția efectuarea unor lucrări de construcție, să 
zicem, la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim doamnei 
viceprimar pentru precizările făcute și domnul consilier Bálint dorește să intervină.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru răspuns. Am reținut 
și faptul, că a fost anunțat în urmă cu o lună. Da, acest lucru dezvăluie deja multe. 
Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc frumos, 
dacă cineva mai dorește să intervină legat de acest proiect D4? Comisia de specialitate și-a 
dat acordul, ca urmare, propun supunerea la vot a acestui proiect D4.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 331/2018. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării și completării H.C.L. nr. 272/2018 privind aprobarea prețurilor unitare la 
Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL pentru unele tipuri de lucrări de 
modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza 
Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1/2018 
la Contractul de lucrări nr. 55193/18.09.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și 
SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Dorim să atribuim noi 
lucrări firmei SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL, în acest scop trebuie să completăm contractul 
încheiat cu firma respectivă, cu descrierea lucrărilor, respectiv cu aprobarea prețurilor 
depuse în fața comisiei desemnate în acest scop și a avut loc aprobarea acestora. Respectiv 
dorim să facem o modificare în contract, ca până la sfârșitul acestui an să fie valabil, 
deoarece ca să poate plăti suma de garanție, este necesară o valoare contractuală anuală, 
ceea ce poate fi stabilită doar pentru anul financiar actual. Așa că dorim și includerea 
acesteia în valoare de 400.000,00 RON plus TVA. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumim domnului 
viceprimar, dacă cineva dintre domnii consilieri dorește să intervină legat de acest proiect 
de hotărâre? Comisia de specialitate și-a dat acordul favorabil, 6 voturi pentru, ca atare, 
supun votului dumneavoastră acest proiect privind modificarea HCL nr. 272/2018.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Ambrus 
Zsombor), 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 332/2018. 
 Domnul președinte de ședință GHEORGHE ION (lb.r.): „Vă mulțumesc. La 
punctul 13 era Diverse, nu s-a înscris nimeni, ca atare, declar închise lucrările acestei 
ședințe ordinare de astăzi și vă mulțumesc pentru prezență tuturor!” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 noiembrie 2018. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR 
                 Gheorghe Ion           Kulcsár Tünde 


